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( ১৬২ পৃষ্ঠার পর বসিবে ) 

 ষদি আইন আক্বরীর মতে ১০৬৬ খুঃ অন্দে বল্লালের 
রাজ্যপ্রার্তির কাল ধরা যায় তাহা হইলে আদিশ্বরকে কদাঁচ 

৯৯৯ শালীবাহন শকে পুজেষ্টিযাগ করিতে দেখা যায় না। 
কারণ ঘষে বৎসর ৯৯৯ শক সে বৎসর খঃ ১০৭৭ এই গ্রাণন] 
যখন ঠিক, তথ্খন অবশ্যই কহিতে হইবে ষে ক্ষিতীশ বংশাব- 

লীর ৯৯৯ অব পদটাী সংবতের পরিচায়ক ৷ দংব্ৎ অর্থ পরি- 
ত্যাগ করিয়া শক অর্থ ধরিলে পীব্বাপর্যয ব্যতিক্রম দো 
হটে। আদিশুর, মহারাজ ব্ল্লালের অনেক পুক্ববন্তী কালের 

লোক ও রাজা। বল্লালকে ১০৬৬ খুঃ অবে রাজ্যেশ্বর বলিয়। 

স্থির সিদ্ধাস্ত করিলে তৎপুক্ধবততী কালের অধীশ্বরকে পশ্চা- 
হুত্তাঁ কালে [অর্থাৎ ১০৭৭ ]খুঃ অন্দে রঙ্গভূমিতে নর্তন করান 
বুক্তি বহিভূতি বলিয়া প্রভীতি হয়। ৯৯৯ শকে পুত্রেস্তি যাগ 
কহিলে [১৯০৭৭ ] খুঃ অব্দ আসিয়া পড়ে, স্তরাৎ পৌব্বাপধ্য 

ব্যতিক্রম দোষ উপসশ্ছিত হয়ু। ইতিহাসে কাল ঘটিত দোষই 

সঞ্প্রধান। সেই হেতু বশতই সংবৎঅর্থষে গ্রহণযোগ্য তাহা 

যুক্তিসিন্ব বলিয়। প্রতীয়মান হয়। সংবৎ জর্থ না ধরিলে 

কোন দিক্ ব্রক্ষ। পায়না । ব্ল্লাল নিজ রচিত ব্রাহ্মণ সব্দন্থে 

এ গ্রন্থের রচনার সময় নির্ণয় করিয়। দিয়াছেন! ১০১৯ শক 

[ ৯০৯৭ খু অন্দ] বিকুদ্ধমতাবলম্বীরা যদি ৯৯৯ অন্দকে শক 

ধরেন তাহা হইলে কি ব্জাল, আদিশ্ুরের পুত্রেষিযাগের পরে 
বিংশতি বর্ষ মধ্যে কৌলীন্য মর্ধযাদ। প্রদান করিয়াছিলেন ? 

নী 
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সম্বন্ধনির্ণয় নামক বক্গদেশীয় আদিম জাতি সমূ্থের 

পরিচয় পুস্তক লিখিত ছইল | ইহার রচনা বিষয়ে কোন 

বিদেশয় পুস্তক অবলম্বন করি নাই । আমাদিখৌর সমাপ্ত 

গু ভালার ভাপ্ডারে যে নকল পুস্তক আছে তাহাই এই পুস্ত- 

কের প্রধান অধলম্বন। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি মমূহের 

পরিচয় দ্বার! বাঙ্গাল? দেশের ইতিরুত্তের ও অনেক সমা- 

চার পাওয়। যাইবে এবং আমাদিগের ভবিষ্যদ্বংশীয়- 

লিগের স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বর্ধিত হইতে পারিবে 

ভাবিয়াঁই এই পুস্তকে যাহ। লিখিত হইয়াছে তৎনমন্তকে 

মমূলক করিতে বিশেষ যত্ব করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য 

হুইয়াছি তাহ বলিয়। উঠিতে পারি না| এই পুস্তকের দোষ 

৭ বিচারের ভার দোষজ্ঞ বাক্তিদিগের প্রতি অর্পিত হছুইল। 

তাহাদিগকে সাদরে ও সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, এই 

পুন্তকখানি যে একেবারে দোষসম্পর্কশৃন্য হইরাছে ইহ! বলা 

আমীর মুঢ়তা মাত্র । তবে আমি এইমাত্র কছিতে সাহসী 

হই, পাঠকণণ যদি অনুগ্রহপূর্বক এই পুস্তক খানির প্রতি 

একবার আদেণাঁপান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহ হইলে 

ভাহাদিশের পাঠের শ্রম নিষ্ষল হইবার সভ্ভাবন1 নাই | 



* %০ 

আমি বজদেশীয় অভিজ্ঞ বাক্তিদিগকে এই পরন্তক খানি 

সসশ্বান উপহার দিলাম । তাহার! এখানিকে যেন পা- 

লিপি স্বরূপ মনে করেন । এবং ইহশর কোন অংশে যদি 

আমার ভ্রম গ্রমাদ ভইয়। ধাকে দেখেন তাহার সংশোধনের 

আদেশ প্রদান দ্বারা অনুগৃহীত করেন । এই পুস্তক খানি 

যদি আমাদিগের সমান্ধের পক্ষে কিঞ্চিদংশে উপকারক হয় 

বুঝিতে পারি, তা! ছইলে ইহার অবশিষ্ঠীংশ শটস্রই 

প্রকাশ করিব। এই পুস্তকে যে সকল গ্রন্থ ছইজে প্রমাণ 

উদ্ধ'ভ হইয়াছে ততৎস্থলেই তাহার নামাদির উল্লেখ করি- 

যাছি | সুতরাং বিজ্ঞাপনে তাহ? বল পুনকক্তি মাত্র। এই 

পুস্তক সংগ্র্ন বিষয়ে যাহার? সৎপরামর্শ দিয়াছেন তাছা- 

দিশের নিকট চিরক্লতজ্ঞ থাকিলাম। ইতি 

শ্রীলালমোহন শর্মা ৷ 
কুঞ্নখীর নর্দনযালক্কুল। 
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অধুনা অনেকের মুখেই শুনা যায় যে ভারতবধীঘর 
আর্যজাতির ইতিহাস নাই । ফাহার। কছেন ইতিহাস 

নাই তাহাদিগকে বুঝান ভার। কারণ একটা সামান্য 

কথ] আছে, “যে বলে আমি বুঝাইলেও বুঝিব না”তাহাকে 

পৃথিবীর সর্বস্ব দিলেও সে বুঝিবে না। 

ষাহার। ইতিহাস ছিল বলিয়। বিশ্বাস করেন, ভীহ্া- 

দিগকে কছিতে পারি আমাদিগের অনাস্থাতেই ইতিহাস 

লোপ হইয়াছে | নতুবা লোপ হইবার কথ! নয়। পাঠক 
তুমি বেদের মধ্যে ইতিহাসের লক্ষণ দেখিতে পাইবে। 

পুরাণ দেখ, তন্ত্র পাঠ কর, অনেক ইতিরত্বঘটিত কথা 
শুনিতে পাইবে । তবে অনেক স্থানে অনেক রূপক বা 

অতুযুক্তি আছে ইহা স্বীকার করি। সেগুলির মধ্য 

হষ্টুড সারভাগ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাঁরগ্রাহী 



২ জশ্বন্ধনির্ণয় | 

অদ্য যে প্রসঙ্গত্রমে এই কথা উত্থিত হইতেছে তাহার 

নাম সন্বন্ধনির্ণয় | এই প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের ইতি- 

হাসের সম্পূর্ণ সংঅব আছে! উহা ক্রমে দেখান 

যাইতেছে | 

প্রিয়দর্শন, তুমি সে দিন কহিয়াছিলে বন্ধের রাত্রি- 

কালে শিশুদিগকে সাত পুরুষের নাম শিক্ষা! দিতেন,এক্ষণে 

উহ্৷ উঠিয়! গিয়াছে । উঠিয় যাওয়াতে কি ক্ষতি হইয়াছে 

তাহা তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই। 
লীলাবতি, তুমি অবশ্য বুঝিবে। তোমীকেই বলি 

শুন, ধাবৎ আমাদিগের অন্তঃকরণে আমাদিগের পিতৃ- 

পুরুষদিগকে স্মরণ হইবে,উাহাদিগের কার্যকলাপের সার- 

বস্তা, ওীহাদিগের মহত, ওদার্যয, গাস্তীর্য্য, সাহস, দয়া, 
দাক্ষিণ্য, শৌর্য্য, বীর্য প্রভৃতি যাবতীয় সঙ্গ ণসমুহের 

সমালোচনা করিতে খাকিব, তাবৎ্কালই আমাদিগের 

অন্তঃকরণে আমাদিগের বড় হইবার আশ! থাকিবে । 

নিজের বংশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা! না থাকিলে আতআ্মাভিমান 

ও আত্মগৌরব নষ্ট হয়। আত্মীভিমান আছে বলিয়াই 

আমরা এখনও ভম্মীভূত হই নাই। এ অগ্নিস্ফ.লিঙ্গ 

টক নির্বাণ হইলেই আমরা অসার ও অপদার্থ মধ্যে গণ্য 

হইব। 

 শ্রিয়দর্শন, তুমি বুঝিতে পার নাই যে ব্বদ্ধেরা এ 
অগ্রিস্ক,লিজকে সন্ধুক্ষিত করিবার জন্য প্রতিদিন রাত্রি- 

কাজে নিজবাটীর সমস্ত সন্তানগ্রণকে একত্বিত ক্করিয়। 
এ হ পরী সপ পপসসকপহার খু শত খাস পু ০ বিএ জকণ দান $ 
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বান্ধবণের পরিচয় জানায় কি উপকার তাহ! পরে বলিব। 

তুমি অগ্রে দেখ পরিচয় জিজ্ঞাসা না করায় কি দোষ। 

প্রিয়দর্শন, তুমি সভ্য আধুনিক সভ্যতা অঙ্গসারে 

অন্যের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য, ল্থতরাং 

তোমার সঙ্গে যে ব্যক্তি অনেক দিন বাস করিয়াছে হয়ত 

তুমি তাহার কেবল নামটী মাত্র জান,আর কিছুই জাননা | 
তুমি বুদ্ধিমান ও চতুর, তুমি না হয় অনেক কৌশলে 

সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে মনে করিয়া সেই 

পরিচিত ব্যক্তির কুলশীল বাসস্থানাদির বিষয়ে অনভিজ্ঞ 

থাকিলে, থাক, তাহাতে তোমার ক্ষতি না হইতে পারে। 

কিন্ত সামান্য বুদ্ধি ও সামান্য অবস্থখপন্থ লোকের অশেষ 

ক্ষতি হয়, ইহু। সর্বদ] প্রত্যক্ষ করা ধাইতেছে। মনে কর, 

এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু নে 

তাহার নামধামাদি কিছুই জানেনা, দেখিলে মিত্র 

বলিয়া সপ্ভাষণ করিতে পারে,দৈবাৎ প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়ের 

বাসভবনের নিকটেই একট] বিপদে পতিত হইলেন | সে 

বিপদটী দ্বিতীয় পরিচিতের নামাদির পরিচয় প্রদান 

করিতে পারিলেই কাটিয়৷ যাইতে পারে, কিন্ত স্যতার 

অন্থরোধে প্রথম পরিচয় সময়ে দ্বিতীয়ের নাষাদি জিজ্ঞাসা 

করেন নাই | সুতরাং তাহাকে সেদিন অসহ্য ক্রেশ শ্বীকার 

করিতে হইল | পরদিন অথবা অসহ্য ক্লেশ সনের . 

পরক্ষণেই মেই পুব্বপরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল, 

তৃখন, তিনি পুর্ববদিনের ক্লেশের বিষয় শ্রবণ করিধা কি* 

পর্যাস্ত ছুঃখিত ও লক্চিতে হন 51 আনে. 330.3০৩৬ 
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তবে ধিনি এরূপ বিপদে কখনও পড়িয়াছেন তিনিই ইহার 

মস্ত বুঝিতে পারেন । অহ্রহঃ যে এরূপ ব্যাপার কত 

ঘটিতেছে তাহ নির্ণয় করা সহজ নভে । গুর্বে পরস্পর 

পরস্পরের পরিচয় জিজ্ঞাস1 করেন নাই বলিয়] যে অসঙ্থ্য 

ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, তজ্জন্য উভয়ে যে কত অন্গতাপ 

করেন তীহা বলিয় শেষ করা যায় না। আমাদিগকে 

এরূপ অঙ্থতাপ করিতে না হয় এই জন্যই রদ্ধেরা 

আপন বাটীর সন্তানদিগ্কে কুলন্দীলের পরিচয় 'শঙ্গণ 
দিতেন। র 

রদ্ধেরা অজ্ঞাতকুলশীলকে বন্ধু কহিতেন না, আমর 

অজ্ঞীতকুলশীলকে বন্ধু কহি। ভীাহাদিগের সঙ্গে যাহার 

পরিচয় থাকিত তাহার আদ্যস্ত জানিতেন। আমরা 

কেবল নাম মাত্রজানি। অনেক স্থলে নামও জানিন1। 

ল্মতরাং আমাদিগকে অনেক সময়ে রথা ক্রেশ সন্্য করিতে 

হয়। কেবল এই মাত্র দোষ এরূপ নহে, অনেক সময়ে 

আপনার নিতান্ত আত্মীয়, কুটুম্ব ও স্মজনকে একান্ত নিঃ- 
সম্পকীয় বলিয়া বোধ হয়। এবং কখন কখন নিজের 

. বংশীবলীর পরিচয় না] জানা থাকায় পিতৃবন্ধু ও মীভৃ- 
বন্ধুর সঙ্গেও সংঅ্ব থাকে না, তজ্জন্য সময়ে সময়ে অনেক 

প্রকার উপকার প্রত্যাশায়ও বঞ্চিত হইতে হয় | কিন্তু যদি 
ত্রিকুলের পরিচয় জানা থাকে তবে অবশ্য অনিবা) 

বিপদ ব্যতীত অন্য স্থলে অনেক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়1 

সহজ হইয়া উঠে | এই সমস্ত হিতকর বিষয় বন্বন্ধপরি- 

চয্রের মধে গ্রথিত থাকাতেই আধ্যক্কাতির বুদ্ধের পরি- 
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চয় শিক্ষা দিতেন | পরিচয়শিক্ষা ন| দেওয়াতে বিস্তযব 

দোষ! তাহা পূর্ধেই উল্লেখ কর গিয়াছে । 

অধুনা প্রায় অনেকেই আপন আপন সম্তানদিগের 

সহিত কাহার কি সপ্বদ্ধ তাহা শিক্ষা দেন না| তাহাতে 

একটী বিষম অনিষ্ট হইবার উপক্রম হুইয়াছে | বদি কোন 
শিশুকে পরিচয় জিজ্ঞাসা কর যায়, সে কেবল আপন নাম 

ও পিতার নাম মাত্র ব্যতীত অন্য কিছু বলিতে সক্ষম হয় 

না। ইতিপূর্বে কোন শিশুকে পরিচয় জিজ্ঞাস। করিলে সে 

স্বীয় বংশাবলী, জাতি ও মর্যাদ। প্রভৃতি সমস্ত বলিতে 

পারগ হইত । যদি বল,এ গুলির সঙ্গে সমাজের কোন সম্পর্ক 

নাই, স্থতরাং শিক্ষা করা অথব। লোকের নিকট পরিচয় 

দিবার আবশ্শাকত। কি ? 

বস্তুতঃ এ গুলির সহিত আমাদিগের সমাজ ও 

ভারতবষের আধ্যজাতির ইতিহাসের সপ সংত্রব 

আছে । নাম, গোত্র ও ক্গাতিমর্ধ্যাদার পরিচয় প্রদান" 

দ্বার পুর্ব পৃুরুষগণের কীর্তিকলাপ স্মরণ করিতে পারি- 

লে আমাদিগের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল থাকে স্থতরাং তদ্ঘারা 

নিজের উন্নতিকরিবার উপায় হইতে পারে। যদি আমরা পুর্বব 

পুরুষগণকে বিল্ম.ত হুই/ভবে নিশ্চয়ই আমাদিগের উন্নতির 

দ্বারে কণ্টক পড়িবে, আমরা ক্রমে নিস্তেজ,নি বা্/।সাহসহীন 

এবং আধুনিক অসভ্য ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইব । 

যতক্ষণ আমরা আমাদিগের বংশাবলীর পরিচয় দিতে 

পারিব, ততক্ষণ আমাদিগকে কেছ অসভ্য ও আধনিক 
করছি সাহসী হইবে না। বিশেষতঃ আত্মাভিমানু এর 
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থাকিলে লোকের অনতকার্ক্ে মনোনিবেশ হয়। কিন্তু 

আত্মগৌরব, বংশমর্ধযাদ1] ও লমাজের মধ্যে সম্মানাদি 

থাকিলে নীচএ্রবত্তি জন্মে না, প্রত্যুত উদারপ্রকৃতির 
কার্য্যে সদ1 অভিলাষ হইয়1 থাকে । আভিজাত্য অনুসারে 
যখন অধিকাংশ সদগ,ণ জন্মে, তখন তাহার সুল স্বরূপ 

বংশাবলীর শিক্ষা! দেওয়1 বিধেম় ॥ পুর্বে যেযে উপায় 

ছিল এক্ষণে সে সকল উপায় অন্তসরণ করিবার পথ নাই, 

তত্কালে রদ্ধের সন্ধ্যার পরে শিশুদিগকে বংশমর্যযাদ। 

প্রভৃতির শিক্ষা দিতেন ; এক শিশুর সঙ্গে অন্যের কি. 
সম্বন্ধ তাহাও বুঝ|ইয়) দিতেন । সময়ে সময়ে পিভৃ- 

মাতৃগ্রণের সখা বা সখীগণ আসিম্ব পরিচয্ম জিজ্ঞাসা 

করিতেন । পাঠশালাতেও পরস্পর বংশাবলীর পারিচয় 

জিজ্ঞাসা হইত । শিক্ষক কখন কখন প্র্ম র। উত্তরে 

অনেক শিক্ষা দিতেন ॥ এক্ষণে সে উপায় অবলম্বন করি- 

বার ও হ্ুবিধ1 নাই । শিক্ষক স্বয়ং অসিদ্ধ, তিনি কি 

শিক্ষা দিবেন? স্মতরাং মে পদ্ধতি একেবারে রুদ্ধ 

হইয়] গ্রিয়ছে । 

পুর্বে গ্রাম মধ্য কোন সমারোেের কার্য অথবা নিমক্ত্্র 

উপস্থিত হুইজে বালকগ্ণণ একত্রিত হইত, তখন বদ্ধের। 

ইহা দিগের পরিচয় জিজ্ঞাস] করিতেন ! যে বালৰক পরিচয় 

না দিতে পারিত, তাহা?কে ও তদীদ্ম আজীয়স্বজনকে নিন্দা 

করাহুইত | এক্ষণে সে পাঠ উঠিম্বা পিয়াছে। কাজে 

কাজেই অধিকাংশ গাচকে ওরিষয়্ে একেবারে নিশ্চক্ত 3 

_ প্রিরদ্র্শন ও-লীলাবভি ! তেযর। কছিতে পারঃ বধ 



উপপক্রমদিক1 | এ 

বলীর পরিচয্রজিজ্ঞাসার প্রথ) উঠিয়ঃ যাওয়ায় বিশেষ 

ক্ষতি হয় নাই । কিন্ত উপরে যে সকল কথা বল] গেল 

তাহার মীমাংসা করিলে তভোমণদিগ্রকে মৌনী হইয়। 

থাকিতে হইবে | বিশেষতঃ আর্ঘ্যজাতির টববাহিক প্রথ1 

অন্কসারে সকলেই বংশাবলী ও নাম গোত্রাদি জানা 

নিতান্ত আবশ্যক | ইহার পিভৃদগোত্র পিতৃবদ্ধু* মীডুল- 

₹র্শ ও মাতৃবন্ধু প্রভৃতির কন্যা গ্রহণ করেন না। সঙ্গেত্ত 

ও রক্ত সম্বন্ধে যে বংশের সঙ্গে কোন সংজৰ লাই, সেই 

ংর্শের কন্যাই পাণিগ্রন্থণকার্ষ্য বিধিসিদ্ধা। আর সময়ে 

সময়ে এমনও ঘটে যে, এক জন দায়খদ অন্য এক জন 

প্রক্কত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চনা করিল । বস্তুতঃ যদি এ ব্যক্তি 

স্বীয় রংশাবলীর পরিচয় জানিত, তাহা হইলে কদাচ 

তান্থঃকে গুর্বোক্ত ব্যক্তির নিকট প্রবঞ্চিত হইতে হইত 

না। অতএর এরূপ ভাবিয়াও আআবংশাবলীর পরিচয় 

শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষ] কর! কর্তব্য, এবং লিখিয়! রাখ 

অবশ্য উচিত বলিয় গণ্য করিতে ছয় | প্রিরনদর্শম ! তুমি 

কছিতে পার, বংশাবলীর পরিচয় জিজ্ঞাসাকালে আর্যের। 

কিকিশিক্ষাদিতেন £ 

তাহারা যাহার পরিচয় লইতেন সে হ্যক্কি ত্রাক্ষণ 

হইলে প্রথমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিছ্েন তুলি ক্ষোন, 

জাতি 2 তোমার নাম কি? কাহার পৃত্র 2 তোমার 

পিতামহ কে? তুমি কাছবর দৌহিত্র? (অপরিচিত হইলে ) 

তোমার মাভুলালয় কোথায় £ উহার কোন, গোত্র 2 

অন্তপক্ষাক্ৃত বয়েএধিক শিশুকে এতদপেক্ষা অধিক বিষয় 



৮ সন্বন্ধনির্ণয় | 

জিজ্ঞাসা হইত ৷ তাহাকে পুর্ধোক্ত সমুদয় জিজ্ঞাসার পর 

নিন্গ লিখিত প্রন্ন হইত তোমারা কাহার সন্তান 2 কোন, 

গাই £ কোন গোত্র £ কয় প্রবর ? কোন শ্রেণী 2 কোন, 

বেদী ও কোন শাখী 8 কুলীন হইলে মেল ব1 পটী 

জিজ্ঞাসা করা রীতি । তৎপরে কহিতেন, কৈ তুমি তোমার 

মাতামহাদি তিন পুরুষের নাম কহিলে না, ইত্যাঁদ 

বিষয়ের প্রকৃত উত্তর পাইলে জিজ্ঞাস] করিতেন তুম 

যদি ব্রাঙ্মণ, তবে অবশ্য কহিতে পারিবে তোমর কত 

কালের ব্রাহ্মণ ? ব্রাক্মণের লক্ষণ কি 2 কেহ কেহ কন্ছি- 

বেন এগুলির লেপ হওয়ায় কোন ক্ষতি হয় নাই। তাহা- 

দিগের ভমপ্রমাদ নিরাস জন্য অগ্রে বাধ্য হইতে হইল । 

ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং কোন কোন স্থলে, বৈদ্য. 

জাতিরাও যক্ত্রোপবীত ধারণ করেন, স্মতরাং যজ্ছন্ুত্র- 

ধারী মান্রকে ত্রাঙ্ষণ বলিয়া! ভ্রম নাজন্মে এজন্য ব্রাঙ্গ- 

ণের লক্ষণাঁদি জিজ্ঞাসা করা হইত । 

যে ব্যক্তি ষট কর্মশালী ছিলেন, তীহাকেই ব্রাঙ্গণ 

কহা হইত, কেবল মাত্র বজ্ঞোপবীতধারীকে ব্রাহ্মণ কহ। 

যাইত না। স্তরাং ব্রাহ্মণের লক্ষণ জিজ্ঞযসা অত্যাবশযক 

ছিল | এক্ষণে ব্রাহ্মণসন্তানের ক্ষদ্ধে যজ্ঞনুত্র থাকিলেই 

ব্রাহ্মণ, কাজে কাজেই ও বিষয়ের জিজ্ঞাস এক প্রকার 

উঠিয়1 গিয়াছে | 
কত কালের ব্রাক্ষণ জিজ্ঞাস! করিবারও তাৎপর্য 

আছে । যোৌগবলে তপস্যাদিপ্রভাবে বা কদাচিৎ কোন 

নৈমিত্তিক কারণ বশতঃ অনক ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য জািও 
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ব্রাঙ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন | যাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
কর যাইতেছে, সে ব্যক্তি আদিম ত্রাঙ্মণসন্তান অথবা 

পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণকর্তৃক অল্গুমত অথব] কত্রম ব্রাহ্মণ 

সন্তান, তাহার নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ জিজ্ঞাসা 
হইত | 

গোত্র গোত্র জানিতে পারিলে সে ব্যক্তি কোন, 

খষধির বংশে জন্মিয়াছে তাহ] অনায়াসে পরিজ্ঞাত হইতে 

পারা যায়। 

প্রবর-_গ্রবর বলিবারও তাৎপর্য ঠিক এ প্রকার 

অর্থাৎ গোত্রপ্রবর্তক খবির উদ্কাতন অথবা অধস্তন পুরু- 
যের মধ্যে অন্য গোত্রের সঙ্গে কৌন সংঅব আছে কি না 

তাহা পরিস্ফ,ট রূপে প্রতীতি হয় | 

তদ্দছারা ইছাও জানা যায় যে উত্তরকালে এ সকল 

প্রবর হইতে আবার ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি হইয়াছে । 

ইহ্ছ] নির্ণয় কর সাধ্যায়ত্ত হইলে আপাততঃ প্রতীয়- 

মান ভিন্ন গোত্রের ও ভিন্ন ভিক্স প্রবরের সন্তানকে স্বীয় 

গোত্র প্রবর্তক খধির আদিম বা অন্তিম পুরুষের সন্তান 

বলিয়। পরিধৃহীত করিতে আর অরুচি জন্মে না। 

এই বিষয়টী জানিতে পারিলে মনে মনে ষে কত 
আনন্দ হয়ঃ তাঁহছ। বলিয়। শেষ করাযায় না। ষে ব্যক্তি 

এরূপ অপরিচিতকে স্বীয় আত্ীয় বলিয়! চিনিতে পারি- 

য়াছেন তিনিই তার মর্শ অবগত আছেন । 

» বেদ_বেদ জিজ্ঞাদা করিবার অভিপ্রায় কি? পূর্ব" 
কুল বক্ষণগাণের মে যদি কে (ধাযন না কবি 



১০ সন্বন্ধানি্ণয় । 

তাহাকে ব্রাহ্মণ মধ্যেই গণ্য কর] যাইত না| এক্ষণে যদিও 

সে প্রকার বেদাধায়ন নাই তথাপি আর্্যাজাতির কর্মকাণ্ড 

যাগ যজ্ঞ উপলক্ষে যে সকল মন্ত্র পাঠ হয় উহা যজমানের 

পুর্বপুরুষগণের অবলম্বিত বেদ অর্থাৎ পুর্ববপূরুষগণ 

কোন বেদ অধ্যয়ন করিতেন এবং তীাহাদিগকে 

কোন. বেদী কহ! যাইত, উহার এ বেদের কোন, মগুলের 

কোন, শাখা অনুসারে গৃহ্য কর্ম করিতেন, তাহ। নিদ্বণরণ" 

গুর্বক তদীয় কুলাচার অন্থসারে সেই বেদোক্ত ও শাখান্ত- 
গত মন্ত্র পাঠ হয়| কুলক্রমাগত অবলম্বিত বেদ বা শাখা 
পরিত্যাগ পূরঃসর অন্য বেদের শাখার মন্ত্রাদি পাঠ হয় 
না৷ এবং পুর্ব পুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ অনুসারে 
অন্য বেদাদির নিয়মাল্যায়ী কার্ষ্যের অনুষ্ঠান হয় না। 

প্রিয়দর্শন, তুমি এখন .একট1 কথা জিজ্ঞাসা করিতে 
পার, টক এক্ষণে ত প্রকৃত রীতিতে কোন স্থানে বেদপাঠ 
হয় না? আমি তাহার উত্তয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে 
পারি, বঙ্গবানীদিগের সমাজ হুইতে কি গর্তাধান, জাত- 
করণ, নামকরণ, অক্্প্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, সাবিত্রী- 
গ্রহণ, সমাবর্তন, বিবাহ, কুশগ্িকা, উত্তর কুশগ্ডিকা, 
অস্ত্যেবিক্রিয়া, পিতৃমা ভৃতশ্রাদ্ধ, যাগ, যজ্তৰ, তর্পণ, অতিথি- 
মেবা, পার্বণ ও দেব দেবীর পুজা প্রভৃতি বৈদিক কার্য্ের 
এক কালেই কি লোপ হইয়াছে অথবা আছে ৯ আমি 
নিশ্চয় কহিতে পারি এখনও সম্প রূপে লোপ হয় 

«* নাই। 
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করিবার ঠিক বিপরীত,অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি কি দোষে কোন্, 

দল ভুক্ত হইয়াছেন, তাহারা অন্প দোষসংস্থষ্ট ব্যক্তি- 

বর্গের সঙ্গে অথবা অপেক্ষাকৃত ভূয়িষ্ঠ দোষ সংসর্ণাক্রান্ত 

জনগণের সহিত মিলিত তাহাই সুস্পষ্ট্র অন্থমিত হয় | 

শ্রোত্রিয়- শ্রোত্রিয়গণ কেবল শীস্তিগুণে বর্জিত হইয়া 

ছিলেন, নতুবা তাহাদিগেরও কুলীনদিগের ন্যায় আর 
আটটী গুণ বিদ্যমান ছিল। বল্লালের কৌলীন্য সংস্থাপনের 
পরে তত্পথপ্রবর্তক ্বটকের। শান্তিশব্দের স্থানে 

“আবৃতি” এই শবটী সন্গিবেশিত করেন। আবৃত্তির অর্থ 

“পরিবন্ত” | পরিবর্ত চারি প্রকার, আদান, প্রদান, 
কুশত্যাগ ও ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা |... 

আদান--সগগান ব। উৎকৃষ্ট বংশ হইতে কন্যা গ্রহণকে 

আদান কহা যায় । 

প্রদান-_সমাঁন বা] উৎকৃষ্ট বরে কন্যাসম্প্রদানের 

. নাম প্রদান । 

কুশত্যাগ--কন্যার অভাব ঘটিলে কুশময়ীকন্যাদানকে 

কুশত্যাগ রূপ পরিবর্ত কহ ষায় । 

ছটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা উভয় পক্ষে কন্যার অভাব হইলে 

ঘটকের সশ্ব.খে বাক্য মাত্র দ্বার পরস্পর কন্যাপ্রদান ও 

গ্রহণকে ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞ বলা যায়। 

বল্লালী ঘটকদিগের ব্যবস্থা! অলুসারে শ্রোত্রিয়দিগের 

ভে অদোনঞ্ প্রাদান্চ কুশত্যাগত্ঞটতৈবচ । প্রতিজ। ঘটকাগ্রেফ, 

 পরিবন্শ্তুবি ধিঃ॥ মি গ্রন্থ । | 
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মধ্যে এইরূপ আৰত্ি চতুষ্টয়ের বাধা বাঁধি ছিল না ও 

আস্থা ছিলন] বলিয়া তীহাদিগকে শ্রোত্রিয় শবে নির্দেশ 

করেন । কুলীনদিগের কুলভ্রংশ ঘটিবে বলিয়। তাহারা এই 

চারিপ্রকার আরতি বিষয়েই সাবধান ছিলেন । 

ত্রাত্রিয়দিগের মধ্যে আবার শুদ্ধ সিদ্ধ ও কষ্ট শ্রোত্রিয় 

আছেন । যাহারা আদান প্রদান বিষয়ে বিশেষ পাবধান 

ছিলেন তীহার] শুদ্ধ, আর যাহারা কেবল প্রদান বিষয়ে 

সাবধান তাহারা সিদ্ধ এবং যাহারা এই উভয় বিষয়ের 

কোনটীতেই সাবধান ছিলেন না তাহারা কষ্ট শ্রোত্রিয 
আখয। পাইলেন । 

ংশজ_ধাহাদিগের কোনরূপে কুলক্ষয় হইয়াছিল 
তাহারা বংশজ শব্দ পাইলেন। কালক্রমে ইহাদিগের 

মধ্যে যাহাদিগের বিদ্য বুদ্ধির বিশেষ লক্ষণ স্কূর্তি পাইতে 
লাগিল তাহার! ঘটক ব] কুলাচার্ধ্য হইলেন | 

যাহারা বংশাবলীর সীম নিদ্ধ্ণারণ পুর্বরক বিভাগ 
করেন, এক বংশের কন্যা পুভ্কে অন্য বংশে বিবাহ স্থতে 

ংযোজিত করেন, আপনারা এ উপলক্ষে দেশবিদেশ 

পহযটটন্ কাধে সমথ+ কুল সহ্ন্ধের দোষ নিক্কাষণে 
তৎপর এবং নিকষকুলীন ও লুন্ধ শ্রোত্রিয়াদির স্ততি পাঠে 
রত তাহাদিগকেই ঘটক কা যায় । অথবা যাহার কুলীন- 

দিগের পুরুষালুক্রমিক বিধি ও কুলমব্যাদার সুঙ্কা সুক্মরূপ 

তারতম্য করণে পষ্ট তীহাদিগকেই ঘটক কহ যায় । কেবল 

যোজকাদি করণে তত্পরকে ঘটক কহ যায় ন1। 

রঃ া্ীর। কজীন ও পোতিয়ের আরতি পাঠে রত, 
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দোষ ও গুণাহ্থসারে মধর্ণাদা সংক্রান্ত বাবদীয় বিষয়ে 
অভিজ্ঞ ভরাহারাই ঘটক সংজ্ঞা পাইলেন 1* 

সম্তান--কাছার সন্তান এই কথার উত্তরে ইহা নিশ্চয় 

জানা বায় থে অমুক ব্যক্তি দ্বারা অমুক বংশের মধ্যাদা 
স্থাপিত হইয়াছে । তাহার নাম পাইলে তদীয় গোত্র, 

গ্রবর, গাই, বেদ? শাখা) কুল, শীর্ল প্রভৃতি যাবদীয় 

বিষয়ের পরিচয় এককালে জানা যায়। ইহার সঙ্গে 

অন্যান্য পরিচয়গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ ; শ্গতরাং সন্তান জিজ্ঞাস! 

কর] নিতান্ত আবশ্যক, ন1! জিজ্ঞাসা করিলে মর্ধযাদার 

তারতম্য জানা যায় না 1 কাহার সন্তান জানিতে পারি" 

লেই'বংশাবলী তাবৎ বিষয় স্ম.ভিপথে দেদীপ্যমান হয়। 

 গুর্বপুরুষদিগের গুণাবলী ন্মরণের ফল অগ্রেই দেখান 
“ শিয়াচ্ছে সুতরাং এখানে পুনরুক্তি কর গেল ন1। 

ইতি উপক্রমণিকা | 
শশী সপসীসপ 

» ধাবকে! ভাবফ শৈচৈব োজকম্চাংশকতাখা। 

দ্ষ কঃস্বাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাম্দ. ত।ঃ | 

কে নো' বিদস্তি পুকুষাঃপুরুষাঙ্ুপুব্বী 
মুব্দীতলে কুলভূত্তাৎ কুলবর্তনংব। |. 
অত্যন্তসুক্ষ্ষমপি যে কুলতারতমাং 

জানন্তি তেহি ঘটক! নু ঘোজকাদযাঃ।। 

অংশ বহশহংতথাদোষহ যে ক্ানাস্ত মহাজনাঃ 

তএব ঘটক! জ্েয়) ন নামগ্রভণাত পরং || ক্ুলদীপিক। ॥ 

7 
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পাঠক ! এখন ভূমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে এই 

সকল বিষয়ের সঙ্গে ইতিবৃত্বের কি সংঅব আছে, তাহ। 

পশ্চাল্লিখিত বিষয় পাঠ করিলে জানিতে পারিবে । পশ্চা- 

দত্ত প্রস্তাবে যে সকল মহাপুরুষ ও নরপতিগণের আচার 

ব্যবহার ও তৎকালীন সমাজবন্ধনের রীতিনীতি প্রদর্শিত 
হইতেছে, উহা] দেখিলে অনায়াসে বঙজগদেশের ইতিবত্ব- 

ঘটিত বিষম সকল তোমার নয়ন পে উদিত হুইবে। 

এদেশে যে সমস্ত জাতি পূর্বাবধি বাস করিতেছেন, ভাহা- 

দিগকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। 

বথা-ক্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুত্র। 

বঙ্গদেশে যে সকল ব্রাক্ষণ বাস করিতেছেন তাহারা 
সামান্যতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত । 

যথা-রাট়ী, বারেক্দ্র, বৈদিক, সাতশতী, মধ্যশ্রেণী ও 

পশ্চিম। ব্রান্মণ। 

. মহ্থারাজাধিরান্গ অশোক রাক্তার সময় হইতে আছি 
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শৃরের রাজত্কণালের পুর্ব পর্য্যন্ত বক্জদেশে বৌদ্ধধর্মের 

প্রভাব ছিল ৷ সেই প্রভাবেই এদেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়া- 

কলাপের অনুষ্ঠান লোপ পাক । এমন কি এদেশ হইতে 

এককালে ত্রাহ্মণ্য রহিত হইবার উপক্রম.হুইয়ছিল, বলি- 

লেও কোন ক্ষতি নাই 1 আদিশৃরের প্রভাবে যখন পুন- 

ব্বার বজদেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হয়, তখনও 
সমস্ত বঙ্গদেশ মধ্যে সাতশত ঘরের অতিরিক্ত ব্রাঙ্ণ 

ছিল না। এবং এ সকল ত্রাক্ষণগণ বৌদ্ধদিগের প্রভাবে 

এমন নিস্তেজ হইয়) শিয়াছিলেন যে, মহারাজ আদিশুর 

পুত্রেন্তি যাশেদ্র প্রশ্ন করিলে তাহারা তদ্িষয়ে অজ্ঞ ও 

অক্ষম বলিয়। রাজার নিকট পরিচয় দিলেন । ই হা- 

দিগের মুর্খতানিবন্ধন রাজাকে ক্ষুব্ধ হইতে হইল । ক্ষুব্ধ 
কইলেন বটে, কিন্তু তত্সিদ্ধি বিষয়ে এককালে হতাশ্বাস 

হইলেন না; তৎক্ষণাৎ (৯৯৯ শকে *%) কাণ্যকুক্জা ধীশ্খরের 
নিকট পঞ্চগোত্রের পঞ্চজন সচ্চরিত্রঃ সাশ্সিকঃ বেদক্, যজ্ঞ- 

নিপূণ ওবিদ্বান, ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। 

কাণ্যক্জধিপতি মহারাজ বীরসিংহ গোত্র প্রবর্তক 

মুনিদিগের মধ্যে যে পঞ্চণোত্র অগ্রগণ্য দেখিলেন, সেই 

পঞ্চগোত্র হইতে বিশিষ্টবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন স্ঢকৰি সত- 
ক্রিয়াশালী, ঘুনিবিশেষ ও বাক্সিদ্ধ পঞ্চব্রাক্ষণ পাঠাই- 
লেন। ভীাহাদিগের সঙ্গে সদ্গ,ণলম্পন্ন, ও পরমভক্ত পাচ 

বন কারস্থ ভূত্যভাবে আসিয়ীছিলেন। 
এ নু রর সপন পি 557-2 

€₹ আদিশুরো নবনবতাধিকনবশতী শতান্দে পঞ্চরাঙ্গণানানয়। 
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কাণ্যকুকজীগত পঞ্চব্রাক্ষণ বিক্রমপুরের রাজধানীতে 

যে বেশে আসিয়াছিলেন, দ্বারবীন_মুখে সেই: ৰেশ ও চরণে 

চম্পাছুকধারণপুর্ববক তাম্বল চর্বণ করিবার কথা; গ্রাবণ 

করিয়। মহারাজাধিরাজ আদিশুর অত্যন্ত বিষণ্ন ও ছুঃখিত 

হইলেন? এবং অন্ৃতাপসহকারে মনে মনে কহিতে 

লাগিলেন “আমি এদেশের ব্রাক্ষণগণকে আচারজ্্রষ্ট ও 

বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অপারগ বলি] দূরদেশ হইতে 

ত্রাঙ্ধণ আনাইলাম;কিস্ত অনুমান হয় ই'হার। বঙ্গীয় ত্রাক্মণ 

অপেক্ষা নিতান্ত বদাচারী নন ;স্তরাং আমাকে 

স্বদেশীযদিশগের : নিকট লজ্জিত, অপ্রতিভ এরং 
পুত্রেষিবাগসিক্ষির ফল বিষয়ে অকুতকার্ধ্য হইতে 
হইবে |” এইরূপ অন্গুতীপ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে 

মনের ক্ষোভ মনেই মিটাইলেন। পশ্চাৎ দৌবাবিক নিকটে 

প্রকাশ করিয়] কহিলেন,ক্রান্ধণ ঠাকুরমহুশয়দ্দিগকে ক্ন,যে 

মহছারাক্র এক্ষণে কার্যযান্তরে নিতান্ত ৰ্যাপৃত্ত আছেন, 

আপাত ত্বঃ সাক্ষাৎ করিবার জআ্ববকাশ নাই ; আপনার। 

ক্ষণেক কাল বিশ্রীম করুন, তিনি অবসর পাইবাষাত্র 

এখানে আয়! আপনাদিগের সন্বিত সাক্ষাৎ করিবে | 

ইহার] বিবেচনা করিলেন রাজা যখন তীহাদিগের 
আগ্বমনবার্তী শ্রবণ করিয়াও, অভ্ভ্যুদ্গীমন আ্জথবা তহক্ষণ1ৎ 

সন্বর্ধান। করিলেন নাঃবরঞ্ অবসর পাইলে আমিবেন বলিয়া 

উপেক্ষার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন; তখন আর এরূপে 
প্রতীক্ষা! করা উচিত নছে। প্রভাব দেখান কর্তীবঃ এই 

এ তি বু তু ৩) গাও এ ধু ৮:-৪১৪০886- 
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' সম্ম,থস্থ মল্লকান্টে নিক্ষেপ করিলেন । তীহারা এমনি 
বাক্সিদ্ধ ও প্রভাবশালী ছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ চিরগুল্ক 
1 মল্লকাষ্ঠ সরস হইয়। ফল পুষ্পে পরিশোতিত হইল | 

২. এই অসামান্য অন্ডতব্যাপার যখন অন্তঃপুরে ভূপতির 
একর্ণগোচর হইল,তখন তিনি ভভিভাবে গদাম হইয়া গল- 
লক্রীকুতবাসে ও কৃতাঞ্জলিপুটে বহিভবনে উপস্থিত হুইয়া, 

ভূমিতে প্রণিপাত পুরঃসর তাহাদিগের চরণধারণপুর্বক 
_নিজকৃত অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন । উদারপ্রকৃতি 
বিপ্রগণ ভূপতির স্তবে অনায়াসে পরিতুষ্ট হইয়। মহারাজের 

স্বস্তি “ছউক” বলিয়। তাহাকে নিরুছেগ করিলেন । 

. ধাহার। সম্ত্রীক সভূতা অশ্বারোহণে ও সর্বাঙ্গ সুচী- 
স্থ্যত বস্ত্রে আৰত করিয়া চরণে চর্শপাছুকা ধারণপুর্ববক 

তাম্বল চর্বাণ করিতে করিতে আসিয়া ছিলেন, তীহা- 
দিগেরই জন্য রাজা এক্ষণে বৎপরোনান্তি বাস্ত হইলেন । 
পরে রাজা নিদ্ধণারিত শুভ দিবদে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ 
বার! পুত্রেক্টিযাগ সম্পন্ন করাইলেন । ভাহাদিশের যাগ 

গুভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী ও কালক্রমে পুকজ্রবতী হইলেন । 

সহারাজ এক্ষণে পরমশ্রদ্ধীসহকারে উক্ত দ্বিজপঞ্চককে 

ক্র্গদেশে বাস করাইবার জন্য অধ্যবসায়রূঢ় হইলেন । 

[িল। যে পাচ জন ব্রাক্মণ আসিয়া ছিজেন, ভাহান্গিগের 
রচয়,ও তদীয় সঙ্গী ভূৃত্য-পঞ্চকের নাম গোত্র এবং 

উ্লীসগামের নাম উল্লেখ কর] যুইতেছে | ইঞ্ 



১৮ সম্বন্ধনির্ণয় | 

দেখিলে রাটী ও বারেক্দ্র ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও দাক্ষণ 

রাটী কায়স্থের পরিচয় পাওয়1 যাইবে | 

কাণ্যকুজাগত ব্রাঙ্মণ | * 

নাম গৌত্র বঙ্গে রাজদত্ত বাসগ্রাম 

তট্টনাব্রায়ণ সাগ্ডিল্য | পঞ্চকোটি | 

দক্ষ কাঁশ্যপ কামকোটি | 

ছান্দড় বাৎস্য হরিকোটি। 

্রীহর্য ভরদ্বাজ কঙ্কগ্রাম। 

বেদগভ' সাবর্ণ বটগ্রাম। 

* ভউনারায়ুগে। দক্ষ! বেদগর্ভোহথ ছান্দড়ত। 

অথ জীহ্র্নামাচ কাণ্যকুক্জাৎ দমাগতা2।। 

শািল্যগোত্রজশ্রেঞঠ! ভাউনারায়ণঃ কবিঃ | . 

দক্ষোহথ কাশাপশ্রে্ে। বাৎস্যশ্রেক্টো থ ছান্দড়ত 11 

ভরদ্বাজকুলশ্রে$? জীহর্ষে। হর্যবন্ধনঃ | 

বেদগর্ভোখথ সাবর্ধে। যথাবেদ ইতি স্মতঃ || 

পঞ্চকোটিঃ কামকোটি হরিকোটি স্ততৈবচ | 

কক্কগ্রামে। বটগ্রাম স্বেষাৎ স্থানানি পঞ্চ চ|| 

সপ শীশীশাশিশিকাশিটীশীশীশিিটিতীশিীশিিসী 
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.. ফায়স্থ ফুলতিলকপঞ্চের মধ্যে কোন. ব্যক্তি কাছাঁর 

ৃঁ সঙ্গে আপিয়াছিলেন সে পরিচয় লিখিত ইল । 

দক্ষ | দশরথ ৰ গতম বস্ু 

ভর্টনারায়ণ | মকরন্দ সে্কালীন ঘোষ 

বিরাট ব1 
ভ্তীহর্য ূ দাঁশরহি কাশাযপ ঘ গুহ 
শশী 

বেদগর্ | কালিদাস ূ বিশ্বামিত্র ৰ মিত্র 

পা শাশীটি 

পুরযোত্তম ূ মেধদ্গাল্য ূ দত্ত * 

* ইতি রাজ্ধঞে। বচও ভুত্ব। কথয়ন্লামগোত্রকে | 

কাশ্যপেটৈব গোজ্রেচ দক্ষনামা মহামতি? || 
তস্য দাসে! গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বস্ুঃ। 

শাঞ্ডিল্যগোত্রে সভু.তে। ভউনারায়ণঃ কৃতী || 
লৌকালীনশ্চ দাসোহয়ং ঘোধও জ্রীনকরন্দকঃ | 

'ভরদ্বাজেমু বিখ্যাত? জীহর্ষো মুনিসততম2 || 
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যে গুহকঃ কাশ্যপঃ স্ম.তঃ। 
সাবণগোত্রো নির্দিষ্টো বেদগর্ভমুনি স্তধয়ং ।1 

তন্য দাসে। মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ | 
কালিদাস ইতিখ্যাতঃ শুদ্রবংশসমুস্তবঃ || 
বাৎস্যগোত্রেষ, সভুতশ্ছান্দড়শ্চেতিসংজি্িতঃ | 

* মৌদ্গল্যগোত্রজে! দঃ পুরুষো ভমসহজ্ঞকঃ || চ 
| এচতষাৎ রক্ষপার্থায় আগতোহস্মি তবালয়ে। /কায়স্থকুশদীপিকা। 



২০ সম্ন্ধনির্ণয়। 

রাঁট়ী ও বারেক্্র। 

সেই মহাপুরুষ দ্বিজপঞ্চক রাজদত্ত গ্রাম পাইয়। 

পরস্পর পৃথগভাবে পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন । 

কালক্রমে তাহাদিগের ঘট পঞ্চাশৎ সন্তান জন্মিল । সেই 

সন্তানগণের অধস্তন সন্ততি মধ্যে যখন অন্তবি'চ্ছেদ ঘটিল ) 

তদবধি কতকগুলি রাঢ দেশে ও কতকগুলি বরে 

ভূমে বাস করিতে লাগিলেন, ধাহার। অন্গঙ্গ প্রদেশ ও 

রাড দেশে বাস করিতে লাগিলেন তীহাদিগের দেই বাস 
নিবন্ধন,তীহাদিগকে রাঁ়ী ও ধাছার1 বরেক্্র ভঁমে অর্থাৎ 

পদ্মানদীর নিকটব ত্প দেশে বসতি গ্রহণ করিলেন তাহাদিগকে 

বারেজ্দ্র শব্দে নির্দেশ কর। যায় । 

সেই পঞ্চ মস্থামুনির মধ্যে হউনারায়ণের রসে 

ষোড়শ, দক্ষের রসে যোড়শ, শ্রাহের চতুষয়, বেদ- 
গভের দ্বাদশ এবং ছান্দড় মহ্হোদয় হইতে আট সন্তান 

সর্বসমেত ছাপ্পাঙ্গ সন্তান জন্মে 1 

ইহছাদ্বার। এক্ষণে নিশ্চগ্ন কর! বাইতে পারে,ষে সেই পঞ্চ- 

গোত্রের পঞ্চ জন হইতে যে ছাপ্পান্ন জন কাণ্যকজ্জ ব্রাহ্মণ 

জশ্মিলেন তাহারাও কালক্রমে মহারাজের নিকট হইতে 

নিজ নিজ বাস জন্য স্বস্থ পিতার ন্যায় প্রত্যেকে এক এক 

খানি গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন । প্রত্যেকেই পৃথথগ্ভাৰে বাস 
পাশিপীিশিশা 

* ভউতঃ যোড়শোস্ড, ত? দক্ষতল্চাপি ফোড়শ। 
চন্বারঃ জীহর্ধজাত! দ্বাদশ বেদগর্ভতঃ |1 

অষ্টাবথ পরিজ্ছেয়! উদ্ততাস্ছান্দড়াম্ম,নেঃ :) | 
্ মিশ্রীপ্রস্থ ধবানন্দ কুত। 
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: করিতে লাগিলেন । তীহাদিপের প্রত্যেকের বাসজন্য মছা- 

: রাজ যে সকলগ্রামপ্রদান করিয়াছিলেন,এগুলিই উত্তরকালে 

$এক এক বংশের পরিচায়ক হয় । এক্ষণে তদলু সারেই বংশ গণনা 
করা গিয়া থাকে। তদবধি ইহণাদিগের অধস্তন সন্তানের! 
,সেই সেই গ্রামীণ বা গাই শঙ্ষে অভিহিত হইলেন। এই 
+স্থুল ধরিয়াই রাটী শ্রেণীর ব্রাঙ্মণের1 কছেন “পঞ্চ গোর 

;ছাপ্পাঙ্গ গাই তাছাড়া বামন নাই ।”ইহার তাৎপর্য আর 

ৃ ক্ছিই নছে,বঙ্গবাসীদিগ্ের নিকট যাহার] উক্ত পঞ্চবিধ গোত্র 

&& এ সকল সুল পুরুষের সন্তান বলয়] পরিচয় দিবেন তাহা - 
£দিগকে অবশ্য এই ছাপ্পাঙ্গ গাই মধ্যে পড়িতেই হইবে । 

শ্রই খানে একটী কথা আছে যদ্দি “পঞ্চ গোত্র ছাপ্পাক্স 
গাই তাছাড়া বামন নাই” বল] যায়। ভাক্কা হইলে বারেক 

বদিগের বেলায় কি মীমাংল] করিবে 2 তাহার মীমাংসা- 
ছলে ইহ] নিশ্চয় জানিবে যে কালক্রমে ঘখন জ্রাভূগণ 

কলুধ্যে অপ্রণয় ও বিদ্বেষ জশ্মিল, তখনই রাটী ও বারেক” 

গণ পরস্পর রত হন। তৎকালে যাহার] পৃথক হইলেন 

ক্াহারা পুনব্বণর রাক্ষার নিকট নিজ দিজ বাসের ক্ুম্য 

মি কতকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন) সেগুলি বরেন্র 

 কূর্খায় যদি কেহ আপত্তি করেন তাহাকে ইহা জিক্তাসা কর 
স্রীইতে পারে,যে রাটীশ্রেণীদিগের মধের চোতখণ্ডী, দীঘল, 



২৯, সম্বন্ধনিণয় । 

২যুক্ত হইল | দি পূর্বোক্ত গাথা বলবতী কর তবে এই 

ভিন শীই কোথ! হইতে বাহির হইল । ৃ 

ধদি ইহার] ছাপ্পাক্গ গাই ত্রাচ্ষণের সম্তানগণের 
শাখ। প্রশাখার অন্তনিবিষট হন এবং উত্তরকালে রাজদতত 

গ্রাম পাইয়া রাটী শ্রেণীদিগের জ্ঞাতি বলিয়] গণ্য হইতে 

পারেন,তাহা হইলে বারেন্্রগণ বে উত্তরকালে রাজদত্ত 
পৃথক গ্রাম পাইয়! শ্ুতন গ্রামের নামে আপনাদিশকে 

পরিচয় দিবেন ডদ্ঘিষয়ে বিচিত্র কি? এক্ষণেও ইছ। নিতান্ত 
বিরল নে যে, কোন কোন স্থলে পিতা) পত্রে, ও সহোদর 
ভ্রাতাদিগের মধ্যে মুখদেখাদেখি ও আছার ব্যধহার রহিত 
হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের কৎসাও করেন | পুর্বকালেও 

রাটীওবারেন্দ্রগণ মধ্যে চিক এ প্রকার ঘটিয়াছিল। শ্ুতরাং । 

বারেন্দ্রগণের গীইগুলি ছাপ্পাঙ্সের অভিরিক্ত হইলেও : 

ইহার! কাণ্যক্জাগত সেই পঞ্চ মহাপুরুষের সন্তান | “পঞ্চ 
গোত্র ছাপ্পান্ন গাই তা ছাড়া বামন নাই” এইটী বিদ্বেষ: 

ও ক্রোধের কথা ! ৃ 

প্রিয়দর্শন ! এখন তুমি কছিতে পার,যে এ পঞ্চ মছ্াপুরু- 
ষের সন্ভানগণের মধ্যে প্রথমতঃ কে কোন গ্রাম প্রাপ্ত: 
হইলেন ? তদক্ষসারে গাই নির্দেশ করা বিধেয় বিবেচনায়: 

ক্লদীপিকাঁর নিয়ষাক্ুসারে যথাক্রমে এ পঞ্চমহথা পুরুষের - 

বংশাবলী নির্দেশ করা যাইতেছে । 1 

শাঞ্ডিল গোত্রে ভউনারায়ণ বংশ | ঃ 

ভউনারায়ণের ওরসে ষোল সন্তান জন্মে । ঠাপ 
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যোলটি বিভিন্ন বংশের” সুলপুরুষ হইলেন! যদি ও এই 

যোলটি বংশের অধস্তন সম্তানগণের মনে আপাততঃ বোধ 

ছইতে পারে, যে তাহারা যখন পরস্পর বিভিন্ন গ্রামীণের 
সন্তান অর্থাৎ পৃথক পৃথক "গাই, তখন অবশ/ই তাহার! 

এক কুলসম্তত নছেন | এবং তাহাদিঞ্চের আদি পুরুষ ও 

গোত্রাদি এক ন1 হইতে পারে ? বস্ততঃ তাহা) নছে সমু- 

গায়ই এক 1 সকলেরই মূলপুরুব ভউনারায়ণ। সকলেই 

পাণ্ডিল্যগোত্, সকলেই সমানবেদী, সমানশাখাধ্যায়ী। 

ৃ ভউনারাক্ণ বংশে যে যোল সন্তান অস্মপরিগ্রহ 
$রেন ভাহাদিগের নিবাসগ্রাম অঙ্গসারে নাম,হথ]1 1৯ 

. বন্দ্য, কুন্মম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষলী, বটব্যাল, পারিহা, 

কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক, গড়গড়ি” আকাশ, 
পুশরী, মাধচটক, বন্ছয়ারি ও করাল» এই যোল গাঁই। 

কাশাযপগোতে দক্ষবংশ । 

না 

. দক্ষের সন্তান সংখ্যাও ষোল | ইহ*ারাও ভট্টনারাক়ণ 

বংশের সম্তানগণের ন্যায় পথক পৃথক গ্রামে বাস করিতে 

গলেন। তীহাদিগের প্রত্যেকের বসতিগ্রামের 
মানুসারে ভাহারাও সেই সেই গ্রামীন ব গাই বলিয়া 

ক সমাজে পরিচিত হইলেন। এই যোল গাঁইকে 

ণে কাহারও আর ভিন্ন গোত্র লড়,ত বলিয়া আম জন্মি 

* বন্দ্যঃ কুত্ামে। দীর্যাজী যোষলী বটব্যালকঃ। 

পারী কুলী কুশারিশ্চ কুলসিঃ সেয়কো গড় ।। 

আকাশ? কেশরী মাষে! বুয়ারিং করা লকঃ । 

* তউবংশোস্তৰা এতে শাতিলো বোড়শ স্ম ত1ঃ1| কুলঙীপিকা। 



২ স্বন্ধনির্ণর | 

বার সম্ভাবনা দেখি নাঁ। ইহাদের সকলেরই একবেদ ও এক 

শাখ! ও তদন্সারেই ক্রিয়া কাণ্ড হয় । সকলেই কাশ্যপ 
শৌত্র ও তিন প্রবর | এই ১৬ গাই পরস্পর জ্ঞাতি ; সক- 

লেরই এক মৃলপুরুষ--দক্ষ হইতে উত্পত্তি। দক্ষ সন্তানগণ 
দে সকল গ্রাম পাইয়াছিলেন, তাহার নাম বথা1--৯* 

চউ, অন্বলী, তৈলবাটী, পোড়ারি, হড়, গুড়, ভুরি- 
হ্টাল, পালধি, পাকড়াসী, পুষলী, মুলগ্রামীঃ কোয়ারী, পল- 
সায়ী, পীতমু্ডী” সিমলায়ী ও ভউ এই ষোল গাই, বা 
সন্তান । 

সাব্ণ গোত্রে বেদগর্ভবংশ 

এই মঞ্ধাত্সার দ্বাদশ সন্তান ই'ছাদিগের ও প্রত্যেকের ; 

বাস জন্য মহারাজ আদিশুর এক এক খানি গ্রাম দিয়া- ৃ 

ছিলেন, ই্াপুর্কেই উল্লেখ কর। শিক্সাছে | ইহ্াদিগের * 

অধস্তন সন্তান পরম্পরা পৃথক পৃথক গাঁই ও বংশ হইলেও 

সকলকেই সেই মুলপুরুষ বেদণর্ভ মছোদয়ের সন্তান : 

বলিয় জ্ঞান করিতে হইবে | সকলেই নীর্িনেত ও পঞ্চ- 
প্রবর। 

ভাহাদিগের গ্রাস 0 উপধি যথা শশা, লি, ও 

পরী, বালী ও সিদ্ধল এই দ্বাদশ সন্তান বা স্বাই।* | 
ক চক্টরোৎস্ব, লী তৈল বাণী পোড়ান্ধিহ 'গ্ুত্কৌ | 
ভূিশ্চ পাঁলখি্চৈক পর্কটিঃ পুলী তথা | 
মুলগ্রামী কোয়ারীচ পলসাক্সীচ পীতকঃ। 
দিমলায়ী তথ] ভর্উইমে কাশ্যপসংজ্ঞক1 | 

» গাজ [লঃ পুংপিকোর্নম্দী ঘণ্টাকুদ্দ সিয়ারিকত। | 
সাটোদায়ী তথানায়ী পারী কালীচ দিদ্ধলঃ।1 ূ 
বেদগর্ভোন্তব। এতে সাবর্ধে ছাদশস[.ত15 | & 
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সাঙ্ষান্যকাণড | হ৫ 

বাৎস্যগোত্রে ছান্দড় বংশ । 

ছান্দড় বাৎস্যবংশে জাত-। ইহার গোত্রের প্রবরের 

3 সহিত সাবণণগোত্রের প্রব্র সাদৃশ্য আছে । ল্ৃতরাং বাৎস্য 
ও ও সাবর্ঁকে সমান প্রধর কহা যায় । সমান প্রবরাহ্থসারে 

ই বেদগভর্ ও ছান্দড় এই ছুই জনের আদিপুরুষ এক ধরা 

২ শিক্ষা থাকে । বাৎস্য ও সাবণের স্থল ধখন এক হইল 
ণ তখন ছান্দড় ও বেদগরভ/ মছোদয়ের সন্তানের সমন্টি একত্র 

 ধরিলে বিংশতি জন হয় । এই বিংশতি জনের বং ংশে যত 
২ গাই বা সন্তান জন্মিয়াছেন ভ্রাহার1 পরস্পর কোখাও 

সমান প্রবর কোথাও বা গোত্র ও প্রবর উভয়েই সমান । 
1018 

ইহাদিগের টানার সহিত বিরহ নিষেধ । তাহার 

পা 

এন । 

ছান্দড় বংশে আট সম্ভান জন্ম পরিগ্রন্থ করেন। গ্রাম 

অনুযায়ী নাম যথ| ২-% কাক্তীবিল্লী, মহিন্তা, গুতিতূণ্ড 
বপিপ্লাই,ঘোষাল, বাপুলিঃ কাঞ্জারী ও সিমলাল এই আট 

নাই বা আট সম্ভান। 

ভরদ্বাজগৌত্ে শ্রীহযবংশ। 

মহামহোপাধ্যায় মহাকবি প্রীমান শ্ীহ্ষের ওরষে'চারি 

স্তান জন্মে তাহারাও পৃথক অন্গপৃথক ক্রিয় ও রাজদত্ত 

চপ গ্রামে মাগার গ্রহণ করিলেন। জাহির স্বীয় স্বীয় | 

€ গ্কাঞ্জিবিল্লী মহিভ্তাচ পৃতিতুণ্ডশ্চ পিপ্ললী। 

যোষালে। বাপুলিশ্চৈর কাঞ্জারীচ তত | 



৬ | সন্বন্ধনির্ণয় | 

নিবসতি গ্রামের নামান্থসারে তদীয় সস্তানগণ সেই সেই 

গ্রামীণ বলিয়। পরিচত হইলেন । মহামতি শ্ীহর্য ভরদ্বাজ 

গোষ্ঠী সন্ভত | ফাহার] কান্যকুজাগত ক্রাক্মণ সন্তান 
বলিয়া পরিচয় দেন, তীহথাদিগের মধ্যে ষহারা ভরছাজ 

গোত্র তৎসমস্তই শ্ত্রীহ্য সন্তাঁন। 

সেইরূপ বাৎস্য গোত্র মাত্র ছান্দড় সন্তান, সাবর্ণ 
গোত্র মাত্রের আদি পুরুষ বেদগভ; কাশ্যপ গোত্র মাত্রের 
মূল পুরুষ দক্ষ ও শাগ্ডল্য গোত্র মাত্রের বীজপুরুষ 

ভউনারায়ণ। | 

শ্রীহষের চারি সন্তান | গ্রাম অনুসারে নাম যথ] * 

মুখী, ডিগী, সাঁহরী ও রাইগাই | 
রাট্ী শ্রেণী ত্রাঙ্মণ মধ্যে সামবেদের চচ্চ। অধিক। 

ইঙ্থাদিগের অধিকাংশই প্রায় সামবেদী ও কুথ্ম শাখী। 
ন্থতরাং ইহছদিগের যাবদীয় বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও খৃহ্য- 
কম্ধ সামবেদের কুথ্ম শাখাল্গুসারে সম্পন্ন হইয়। থাকে | 

যাহারা ঝক.বেদী ভাহাদিগের বাবদীয় বৈদিক ও গৃহ্যকর্শ 
আশ্বালায়ন শাখার নিয়মান্থসারে সম্পন্ন হয় । যজুর্বেদী- 

দিগের ধাবদীয় বৈদিক ও থৃহ্যকর্ণ কাণৃশাখার মন্ত্রে 

সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু রাট়ী শ্ণীর অধি- 
কাংশই প্রায় সামবেদী, খক্যজুবেদদীর ভাগ নিতান্ত 

অষ্প | বজ্ুবেদী সংখ্যা একবারে নিতান্ত অগ্প নে; কিন্তু ; 

খক্বেদীর ভাগ একান্ত বিরল প্রচার বলিলেও ক্ষতি; 
হয় না। | 

....* আছে) মুখী ভিপ্তীচ সাহরী বাইক স্কখ!। 

এ সুইলি হলদে 

০১-2- 
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সামান্যকাণ্ড। ২৭ 

সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই সামবেদীর সংখ্যা কি প্রকারে 

এত বদ্ধি হইল তান্ভার মীমাংসা খধিদিগের বংশাবলী 

' প্রকরণে ও উপসংহ্থারে দেখ | 

ৃ বারেজ্্র শ্রেণী । 
ইহারাও সেই আদি পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ মহাপুরুষের 

সম্তান। বরেক্দ্র ভূমে বাস নিবন্ধন ইছাদিগের নাম 
বারেত্র হইয়াছে । ইহা রাও বল্লাল দত্ত মর্যযাদ। অনুসারে 

কলীন, শাত্রিয়। ও কাপ (বাঁ বংশ) এই তিন ভাগে 

বিতক্ত।কুলীন শোত্রিয়দিগের বিশেষ বিবরণ স্থলে কে কোন 
গোতও কাহার সন্তান কে তাহা! লিখিত হইবে । ইহছ'দিগের 
মধ্যে সাধারণতঃ পোনেরটী গাই। বথা--মৈত্র, ভীম, রুদ্র, 
সঞ্জায়িনী, লাহিড়ী, ভাছুড়ী, ভাঁদড়া, করঞ্» নম্দনাবাসী, 
ভউ, শালী, লাউড়েল, চল্পটি, বিলটি আদিত্য ও কাম 
দেবত। | 

. এই পোনের গাই মধ্যে টত্র আদি ভাছুড়ি পর্য্যন্ত 

ছয় গ্রাই কুলীন। ভাদড়া অবধি অবশিষ্ট সমস্ত গাই. 

শোয়, ইহারা শোত্রির শব্দের পরিবর্তে মৌলিক শব্দ 
ফ্ুহিয়] থাকেন এবং ভঙ্গ কুলীনকে কাপ অর্থাৎ বংশ 

নদে নির্দেশ করেন । ইহাদদিগের ঘটকের সাধারণ নাম 

| রাড়ী শরীর কুলীনের] এক বার বংখজ রূপে পরিণত 
ঠইলে আর ভাহাদিগের উঠিবার শজি 'থাকে না। কিন্ত 

1ত্রজ্দিগের সে প্রকার নছে। ইঞ্াদিগের আদি কাপের 
ত্বম কার্থা করিতে পারিলে লর্বদ1 তাজ! খাতেন_ 



২৮ সন্বন্ধনিণয় | 

ইছ'দিগের মধ্যে অন্যপূর্জা বিবাহ প্রচলিত আছে । 

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির সহিত কোন একটী কন্যার সম্বন্ধ 

নির্ণয় হইলে, টদৈবাৎ যদি বিবাহের পুর্কেই বরের মৃত্যু 
ঘটে তবে এরূপ অবস্থায় এ অস্ুঢা কন্যাকে অন্যপুর্ববা 

কহ] যায় | সেই কন্যাকে যে ব্যক্তি বিবাহ করেনধুক্তীহাঁকে 
সমাজ্জ মধ্যে ঘণিত হইতে হয় । তদবধি এীব্যক্তির কুলে 

অন্যপুর্বা দোষ স্পর্শ করে । টি সম্তানগণ সমাজ- 

মধ্যে নতি থাকেন। ৰ 

বলে তাত্ত্িক কার্ধ্যের অনুষ্ঠান ও বৈদিক-শ্রেণী 

:. ব্রাক্ষণগণের আবাল গ্রহণ । 

“পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্গ গাই তা ছাড়া বামন নাই ।” 

তৰে কি.বৈদিকের1 ভাল ব্রাক্গণ নহেন ই ইহারা ব্রাহ্মণ 
কি না তাহা পরে দেখান যাইতেছে। অগ্রে ইহাদিতগের 

শ্রেণীগত বিভাগ দেখা ন.বাউক। 
এ জারম্মতাঃ কানাকুজ। গৌড় টৈধিলউৎকলাঃ। 

পঞ্চ-গৌ ভৃ-সমাখ্য। তা বিদ্ধ্যষ্যোত্তরবাসিন5 | 

কার্নাটাশ্চৈব তৈলঙগ। গুরুর? রাখ, হান্সিনঃ। 

আন্কস্চ ভ্রাবিক্কাত পঞ্চ বিদ্্যদাক্ষিণ (বাসিনঃ ॥” 

সকলেই ন্গানেন যে, বজদেশে কান্াকুকজাগত পঞ্চ" 
গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের সন্ভানপরপ্পরা যে খ্রকার রাঁ়ী ও 

ছারেন্দ্র এই ছুই' ভাগে বিভক্ত, বৈদিকেরাও সেই রুপ 

দাক্কিপাকা, ও গপাজণাথগা ভেজে রই প্রকার ॥ বাভাদিপ্রের 
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গর্ডে গর্ভেই সম্বন্ধ বির্ণয় হয়, অথাৎ বালক ভূমি হইলেই 

অশ্পৌচান্তে ফন্যা-পক্ষীয়ের! বাগদান করিঘণ থাকেন | 
বরের নিকট এই. রূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে এই কন্যার বিবাহ 

যোগ্য কালে তোমার্ক লম্্রদান করিব ফাছার। 
এই প্রকার বাগদান করিয়া থাকেন, হাদি গকেই 

দাক্ষিশাতা কছ। বান । 

পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে এ প্রকার রো সখস্ক 

বাগদান করিবার প্রথা প্রচলিত? নাই বাছারা 

পশ্চাদ্বর্ত্ণ কালে পশ্চিম হইতে বজে আশীমন করন, 

ভাছাদিগকেই পাশ্চাত্য কন্ছা বাক্স । 
বৈদিকেরা কোন গাই বাঁ গ্রামীণ বলিয় খ্যাত নন, 

নির্গাই বলিয়া পরিচক্স দিয়া থাকেন । যদি ইছশর। বঙ্গা- 

ধিপ কর্তৃক আনীত হইতেন তবে অবশ্য ইছ'দিগেরও 

রাজদত্ব সন্মান-স্চক গ্রাম থাকিত। যখন উহ নাই 

অথচ সম্মানেরও লাখব দেখা ধায় না, তখন অবশ্য ইহা- 
দিগের বিষয়ে কোন নিগৃঢ কথা আছে। | 

দেখরাঁডীও বারেক্জ্র দিগের সহিত বৈদিগদিগকে তুলন! 
করিতে গেলে ইহ দিগোর সংখ্যা অপ্প, বংশাধলীর সংখ 
অধ্প,আগমনকালের সীমাও অল্প বলিয় বোধ হইবে ।কিক্ত 

ইহারা অপ্পকাল মধ্যে রাট়ী ও বারেক্্রদিগের কতিপয় 

প্রসিদ্ধ প্রপিদ্ধ বংশের সন্তান পরম্পরার আচার্য্য বা 

তান্ত্রিক গুরুর পদে কি প্রকারে ব্রতী হইলেন £ এইরূপ 
একটা প্রশ্নের উদয় হয়» কিন্তু এ রহস্যের 
মর্ষোন্তেদ করা সহজ নছে। তবে সাঁধান্য অঙ্কমানেও 
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বৈদিক দিশের প্রদত্ত ক্র বচন প্রমাণ অক্কসারে যত 

দূর বোধগম্য হইতে পাঁরে তাহাই: লিখিত হইল | . 

 বৈদিকেরা কছেন কান)কুজদিগের আগমনের পুর্বের 
ষে প্রকার এদেশীয় ব্রাজ্মণগণমধ্যে অর্থাৎ সাতশভিগণ- 

মধ্যে বিদ্যাত্রাক্মণ্যের লোপ হুইয়]ছিল, কালক্রমে কান্য- 

কুজ্জসন্তানগণমধ্যেও সেই প্রকার বেদাদির চচ্চণর হান 

হইয়] আনিয়। ছিল । তখন ইহা দিগের অন্য উপদেষ্টার 
আবশাক হয়| : ভগ্কালে দ্রাবিড়াদিদেশে বেদের বল 

আলোচন1. ছিল | কান/কুক্জের দ্রাবিড় দেশ হইতে 

আগত বেদপারগ ব্রঃক্ধণপণের নেকট বেদের বার্থ উপ- 

দেশ পাইয়1 তাহাদিগকে স্বকীয় অবাসের নিকটেই বাস 

করাইলেন |. তদবধি ইহ র। টর্দিক নামে খ্যাত হইলেন । 
ইহার কোন্ সময়ে এ দেশে আপ্মমন করেন তাহা নির্ণয় 

কর! প্রকুতপক্ষে বড় কঠিন.। তবে ইহু1র1 কহেন, মুসল- 
মানদিখের দেৌরাঝ্ম্য বিদ্ধ পর্বতের উত্তরপার্থখবভ প্রা 

সমন্ত জনপদ বিদ্যাত্রাক্মণয ও বেদাদির চচ্চ? ক্রমশঃ 
হ্রাস হুইয়। পড়িয়! ছিল। -তৎ্কালে দ্রাবিড়দি দাক্ষিণাত্য 

প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চচ্চ? ছিল, ইহ! পুর্বেরেই উল্লেখ কর 
শিক্লাছে । ইন্থারা এদেশের খাদ্য-ন্তখে বাসংপ্ছখ ও অন্- 

গঙ্গ প্রদেশকে পুণ্যভূমি মনে করিয়া দক্ষিণ ছইতে এদেশে 

আগমন করেন । প্রথমে ০৪ ও তৎ্পরে বজে 

আলিয়া বাপ করেন । . 

বৈদিক কার্ষ্যে ইহাদের বিলক্ষণ টিন ছিল? 
ঞ্প 

এবং এখানে: আসিয় বেদের অধ্যাপন1 রপ্ত. করেন। ূ 
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তৎকালে অনেক ভদ্রসস্তান ইহু'াদিগের নিকট. বেদ- 

শিক্ষার্ধা হন। এই সুত্রে ইহার অনেক স্থলে পৌরহিত্য 
ও আচার্য্যকার্য্ে ব্রতী হইতে লাগিলেন । কিন্ত ইহার! 

যে সময়ে এখানে আনমিলেন সে সময়ে এদেশে তাকজ্সিকমত 

সকল এত প্রবল হইয়াছিল যে নবাগত দাক্সিথাত্য বৈদ্দিক- 

দ্দিগকেও অনেক সময়ে ট্র্দিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে 
তাজ্ত্িকমতে চলিতে হইয়াছিল । তথাপি ইহুদীদের সময়ে 

বদিককার্যের ফথেষ্ট আদর ছিল । | 

তাক্ত্িককার্ষে .দারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, শবসাধল 

প্রভৃতি অলোলিক কার্যোর বিস্তর প্রসঙ্গ অঙ্ুষ্ঠান ও 

প্রশংস1 এবং রসায়নবিদ্যার অনেক অদ্ভুত ব্যাপারের 

উপযোগিত1 নির্দিষ্ট থাকায়, ততকালে বজসমাজে ভাক্ত্রিক 
চায্য গুলি প্রতাক্ষব বোধ হইত | অনেকে তন্ত্রাঙ্ছুনারে 

্ হইয়াছিলেন, এরূপ নানা অলৌলিক জনশ্রতিও 

গ্বণ কর। যায়। | 

কেহ কেছ অঙ্ছমান করেন ব্গগন্নাথদেব বুদ্ধাবতার । 
কার প্রভাবে উৎকলের বৈদিক-ক্রিয়া লোপ পায়। 

/দ্ুদারে মহারাফী, য়ের পুনর্ধার উৎকলে বৈদিকক্রিয়ার 

[ষ্টান-প্রচার জন্য ইন্থাদিগ্রকে তথায়, পির 

|রেন | 

ইহারা কছেন, মথ্রাবাসী চৌকে বা নাখুররাণ, 
গধ বা গয়ালী ক্রাঙ্গণ ব্যতীত সমস্ত ব্রাক্মণকে পুর্ব 
মান্যতঃ কান/কুক্জ শব্দে নির্দেশ করা যাইত । ইহ- 

গের "মধ্যে যাহণার। বিশিষ্ট-বেদপারগ তাহ 1রা বিশেষ 
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বিশেষ তীর্থে নিঘুত্ত থাকিয়। বৈদিক'জংজ্ঞা পাইলেন ). 

এবং ষাহার1 চরিত্রের আদর্শস্বকূপ ও সদাচার শিক্ষা দান 

বিষয়ে বিশেষ অগ্রগণ্য, তাহার! অত্রাক্ষ্যতীর্খলকলে : 
চারিত্র শিক্ষা) ও বেদ প্রচারাদি দ্বারা লোকের নিকট ৃ 

্রন্মর্যি বা পঞ্চগোড় ব্রাঙ্মণ নাম খাভ হইলেন 1 পঞ্চ: 
দ্রাবিড়ে যে সকল ব্রাক্ষণ বাস করিতেন ভ্রাহাদের সাধারণ : 
মাধ পঞ্চদ্রাবিড়ী বা টৈদিক হুইল 1 ইছ'াদিপের মতে 

বিদ্ধাপর্ববতের উত্তরবাসী সারস্বত, কান্যকু্জ, গৌড়, মৈথিল 
ও উতৎ্কল এই পঞ্চদেশসমুন্ডব পঞ্চগোড় নানি 

কাণ্যকুক্জ শব্দে নির্দেশ কর] বায় । (১) | 

ইস্ছার1 কর্ণা্ী, তৈলঙ্গী, গুজরাটী, অন্ধবাশীও ্রাৰিড়ী 
এই পঞ্চ দ্রাৰিড়ী ব্রাক্ণকেই টৈদিক সংজ্ঞা-প্রদান করেন । 

ইছার। মখ,রাবালী ব্রাজ্মপদিগকে ত্রজ্ষা কর্তৃক কল্পিত 

ত্রাহ্মণ কছেন। 

(৯) সরন্যতী হস্ত! দেবনক্ষে! ঘদত্তরৎ $ 
. তংদেখ নিশ্দিতহ দেশং চা বর্ং প্রচক্ষতে || 
রঃ ট ৯৭ মহু। ২ 

আঅন্যিন, ছেশেষ আচার পারলপর্ষ। ক্ুমাগতত | 
বর্ণানাৎ সাত্তরালানাৎ সঙগাচার উচযতে | ৯৮ ।& 
কুরুক্ষেত্র মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালা? শ্ুরসেনকা১। 

এফ ব্রঙ্গর্ষি দেশো বৈ ব্রক্ষাবর্তাদন স্তরং || ১৯। 
এতদ্দেশ প্রসুতিস্য শকাঁশাদগ্রজ্গ্নঃ 1 
স্ব ল্ং চরিজং শিক্ষেরন, পৃথিক্যাহ সব্বঘান বা 11 ২১।, 
আবক্ষণ্যেযু তীর্থেষ, কাণ্যকুক্জ নিয়োজয়েৎ। 
তীর্থেষ)চ বিশেষেণ কা বেদপাগা্ | - 

- ভূগ্তডারতসহ ভিন্ত, 
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4. মাথরদিগের উৎপত্তি বিষয়ে এই প্রমাণ দেন+ যে 
কাহার! বরাহকণ্পে ভগবান বরাহবতভারের ঘর্শ-বিস্দু হইতে 

টজ্গ্রহণ করেন।(২)এই কারণে এই ছই শ্রেণী ত্রাক্ষণ মধ্যে 

বিশেষ অগ্রগ্রণ্য নন | তবে তীর্থ স্থানে থাকেন বলিয়াই 
পৃ হাদিগের এত মহিমা । তীর্থস্থান পরিত্যাগ করিলে 

ধঁডাহাদিগের ব্রাক্মণ্য বিশেষ আদরণীয় হয় না). . 
ই্*র আরও কহেন যে যৎকালে এদেশে দক্ষিণী" 

ত্যেরা বদ্ধম্থল হইলেন তদবধি জন্স-ভুমির বক্ষণগণ সঙ্গে 
ডাছাদের আদান প্রদান রহিত হয়। তখন রাট়ীও 

[রেন্দ্রদিগের ন্যায়, ইহণদিগ্ের সম্তানপরম্পরা মধ্যে 
দচচ্চ1 লোপ হইয়া] আদিল | এমন কি ইহ [রা বঙ্গদেশে 

মে মাত্র বৈদিক, থাকিলেন কিন্তু কাজে ঘোর তান্ত্রিক 

দাক্ষিণাত্যদিগের মধ্যে ও কৌলীন্য আছে । 

হার। পুর্বগ্রপর সতক্রিয়াস্থিত উাহারাই কুলীন। 
টহাদিগের অন্যুর্ব1 কন্যা মৌলিকের গ্রহণ করিয়া 
মীকেন। সেই জন্যই মৌলিকেরা বৈদিগ্ বংশে হেয় 

লিয়া পরিগণিত । কুলীনেরা মৌলিক বংশের কন্যা, 

হণ করিলেই বংখজ হুন। বংশজেরা কুলীনকে কন্যা 
দিতে পারেন কিন্ত কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিতে 

নধিকারী। 

সর্ষে দ্বিজাঃ কাণ্য কুব্া মাথ,রং দাগখং বিনা । 
(২) মাগখো রক্ষণ! পুর্ব করিতোছিজ ঞবচ। 

ও. . বরাহস্যতু ঘর্দোণ মাথ. রো জানতে তথ |. 
 ত্ৃ্তভারতসংহিত1। 
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বৈদিকের দ্বিহীর কপ্প-__পাশ্চাত্য বৈদিক । 

বঙ্গদেশে বেদ-পারগ বাক্ষণের সংখ্যা হ্রাস হইয়া 

গিয়াছে, এবং রাট়ী বারেন্দ্র ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক এই দ্বিজ 

শ্রেণীত্রয়েরই বৈদিক কার্যে আস্থা আছে জানিয়া ইরা 

পশ্চিম হইতে পুর্ব দেশে আগমন করেন বলিয়াই হউক, 

অথৰ! দাক্ষিণাভ্যদিগের পশ্চাতে আসিয়। ছিলেন বলিয়াই 

হউক, ইস্থাদিগকে সকলে পাশ্চাত্য কনিত, তদস্্সারে 

ইন" র। পাশ্চাত্য বৈদিক সংজ্ঞা পাইলেন । 

তক্জ্রের মতান্সসারে মন্ত্রদাতা গুরু হইতে হইলে, 

শিষোর সমস্ত পাপ গুরুকে গ্রহণ করিতে হয় 10৩) অতএব 
রাট়ী বারেক্দ্রগণ দেখিলেন অনোর পাপ গ্রঙ্ণণ করিয়।নিজে 

পাপী হওয়া উচিত নহে, এই বলিয়! অধিকাংশম্থলে পঞ্চ- 

গোত্রীয় পঞ্চবক্ধণ-সম্ভানগণ তান্ত্রিক মক্ত্রদান কার্ষ্যে 

প্ররতত হুইতেন না। মন্ত্রশিষ) করিতে পারিলে যে এক 

কালে অনায়াসে সমাজ মধ্যে সম্মান লাভ কর1 যাইতে 

পারে, সে ্ছযোগটী ইহ্ছার| বিশেষ বুঝিয়! ছিলেন । 
ইছ' [দিশের বেছে বিশেষ আস্থা ছিল, এজন্য তজ্ের 

মত তত প্রবল বলিয়] গ্রাা করিতেন ন1 এবং এদেশে 

প্রাধান্য সংস্থাপন জন্য নিতান্ত ব্যগ্রছিলেন | তৎকালে 

আবার মারণ, উচ্চাটন। বশীকরণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ কার্যে 

(৩১ রাজ্জিচামাত্যজে। দোষ$ পর্সীপাপং স্বতর্তাঁর । 
তথা শিষাজিন্িং পাপং গুরু প্রাপে,তি নিশ্চিত ২|। 
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লাঁকের বিশেষ বিশ্বাস ছিল। সেগুলি তস্্রসাধ্য কার্য 

'হ| পূর্বেই বলা গিয়াছে । সচারাচর গৃহস্থ তাস্ত্রিকেরা 

টছা করিতেন না; ওগুলি প্রায় উদাসীনেরাই করিতেন । 
হারা গুর্বেই অবগত ছিলেন যে তস্ত্ররপ অস্ত্র ব্যতীত 

ঙ্গীয় বাক্ষণগণের টুনিকট কেবল বৈদিককার্ধ্যকলপ দ্বার! 
প্রতিষ্টা লাভ করিবার উপায় নাই। ইঞ্ার! বৈদিককার্যয 

।লির সঙ্গে তাস্ত্রিক কার্ধ্যের যেঅংশে সামঞ্জস্য আছে,অগ্রে 
সই গুলিরই প্রচার আরম্স করিলেন । বঙ্গসমাজের প্রিয় 

চাস্ত্িক কাষ্যগুলি বেদের সহিত অবিরুদ্ধ জ্ঞান হওয়ায়, 

্রাশচাতয বৈদিকগণ লোকসমাজে সাতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ, 

চুরিতে লাগিলেন । অবশেষে ভাহাদিগকেও লোক-রঞনের 

ূ ক্রোধে ক্রমে ক্রমে বৈদিগ্ অন্থষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে 

ঢিল । তখন তত্ভ্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন । 

সময়ে আগম, নিগম, জামল ডামর প্রভৃতি ভূরি ভূরি 

ন্ মন্ত্র কবচাদি চতুর্দিক হইতে রা হইতে 

ঠাগিল । ইহারা এক একজন সিদ্ধ পূরুষ বলিয়া লোক- 

সাজে খ্যাত হইতে লাগিলেন । যাহার সিদ্ধ পুরুষ 

হার! প্রায় উদাসীনের মত থাকিতেন । মারণ, উচ্চা- 

ম, বশীকরণ প্রভৃতি কার্ধ্য গুলি প্রায় উদাসীনেরাই করি- 

চন, এ কার্ধ্য গুলি করণে গৃহস্থগণের পক্ষে নিষেধ 

কায গৃহস্থগণ প্রায় অগ্রসর হইতেন না। ইহারা 
কালে উদাসীনের মধ্যে গণ্য ল্তরাৎ এসকল কার্য 

| দে ইহ রা লোকসমাজে ৬৪ হইতেন না; প্রত্যুতঃ 
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এদেশে বসতির স্থত্রপাত, হয় । আর থৃহস্থ অপেক্ষায় 

উদাসীনকে গুরু করায় বিশেষ ম্মবিধ1 আছে ! গুরুর পুভ্রও 

পৌত্রকে মস্ত্রদাতা গুরুর সদৃশ জ্ঞান করিয়। পুজাকরিতে হয়। 

উদাসীন গুরু হইলে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে 

পারে। কিন্তু নুতন শিষ্যরা বাহাই তাবুন স্তন গুরুর। 

প্রকৃত পক্ষে উদাসীন নহেন 1(৪) 

কালক্রমে ইহারা সপরিবারে এদেশে বদ্ধমূল হন। 

উত্তরকালে ইহা দিগের বংশপরম্পর1 গুরুকল হইলেন | 
লোকে বিবেচনা] করিল গুরুরুলে বিবাহ নিষিদ্ধ(৫) ইহার! 

যখন এদেশের অধিবালী হইলেন, তখন ইহ্বাদিগ্র 

নিকটেই মন্ত্র গ্রহণ যুক্তিলিদ্ধঃ কারণ ইহ 1রা বিভিন্নস্প্র- 
দায়ী, ইহাদিগের সঙ্গে বখন আহার ব্যবহার নাই তখন 

বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা দেখ] যায় না, 

এবং যখন একবার গুরু বলিয়। স্বীকার কর] শিয়াছে তখন 

ইহ দিগকে পরিত্যাগ কর! শাস্ত ও যুক্তি অন্থসারে উচিত 
হয় না| তদবধি ইহাদের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল । 

ইহ্থার। আপনাদিগকে মনে মনে তেজীয়ান বলিয়] বড় 

একটা দোষ গ্রাহ্য করিতেন ন1। অন্যেরা ভীত ছিলেন । 

এক্ষণে ও অনেককে দেখা যায়, দণ্ডীর নিকট তান্ত্রিক মন্ত্র 

গ্রহণ করিয়! থাকে তথাপি গৃহস্তের মন্ত্র শিষা হন না। 

সে ঘাহাই হউক, বৈদিকদিগের সম্মান ইত্যাদি 
(৪) গুরুবৎ গরু পুত্র, গুরুবত তৎ হতাদিবঃ ॥ 
(5) মহকুক্তের প্রমাণ ঘা. 

সমান প্রবরা বাপি শিষ্য লস্তাতি রেবচ। 

ব্রঙ্মদাঁতুও“রো্শব সত্ততিঃ প্রতিসিধ্যতে 11 
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প্রকারে এদেশে সংস্থাঁপিত হইলে অনেক উদাসীন ব্যক্তিও 

আসিয়। বৈদিক, বলিব] পরিচয় প্রদান পুরঃসর নান। 

স্থানে আবাস গ্রহণ রুরিয়! বদ্ধমূল হইয়াছেন । 
ইবদিকঞ্রেনীর মধ্যে অনেক, গৌত্র আছে তন্মধ্যে 

চতুর্বিংশতি খোদ্র আ্ররণীয় | ধখা-_ | 

শাগ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাহস্য, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, 

সৌকালীন, কল্থিষ, অগ্রিবেশ্ম, কষ্ট ত্র». বশিষ্ঠ, বিশ্বীমিত্র, 
কুর্শিক, কৌশিক+ ঘৃতকেধশিক, মৌদ্গল্য, আলম্যান, পরা- 
শর, সৌপায়ন, অত্রি, বান্থকী, রেবছিত, বৈয়াস্রপদ্য, জাম- 

দগ্না, এই চতুর্বিংশতি গোত্র ৷ 

কুলদীপিকায় ৪২টী গোত্রের নির্দেশ আছে | উপনি- 
বেশিকদিগের নির্ণয়স্থলে সমুদয় শৌত্রের নাম ও প্রবর 

এবং কোন্ কোন্ গোত্রের সজেকি কি প্রবসের সাদৃশ্য 

বং প্রবরের বৈসাদৃশ্য থাকিলেও কি কি গোত্রের সাদৃশ্য 
মাছে, ভৎলমস্ত তথায় দেখান গেল? 

পাশ্চাতা বৈদিকের| আবার ছুই.:ভাগে বিভক্ত 

জীয়াড়ী ও কোয়াড়ী। জৌয়াড়ীদিগের মধ্যে শাগ্ডিল্য, 
লাবর্ণ, ভরদ্বাজ, বশিষ্ত ও মৌদ্গাল্য গোত্রের বংশগুলি 

বিশেষ মান্য অর্থাৎ কুলীন-স্থানীয় (৯)। ইহাদিগের 
০) শাকির বাখসলাবদতধ। 

ভরঘ্াজো গৌতমশ্চ সৌঁকালীনত্বখাপরঃ || 
. কলি,হশ্চান্সিবৈষ্মস্চ কৌরশিকন্চ তথাপরঃ । 

বিশ্বামিজআঃ কুশিকশ্চ কৃষ্ণাজেয় বশিষ্টকৌ || 
ঘতকৌশিকমৌদগল্যো আলমাানঃ পরাশরঃ। 

৪ * সৌপায়ন-স্বখাব্রিস্চরা হকী এরাহিতাত্মথা || 
বৈষ্নাত্রপদ্যক্চৈৰ জামদগরয স্বখাপরঃ। 
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মধ্যে যদিচ বেদত্রয়েরই নাম শুনা ষাঁয় অথাৎ কেহ সাম- 

বেদী, কেহ খক্বেদী কেছ ব1 যভূর্কেদী, তথাপি ইন্ারাও 
এ সকল বেদের এক একটী শাখার এক দেশ ব্যতীত সমগ্র 
শাখ। অঙ্গসারে ধৃহ্য কর্ম করেন না। সামবেদীর। কুথম 

শাখার এক দেশ, যজুর্কেদীরা কাণু শাখার এক দেশ, 

খগ্দীরা আশ্বলার়নশীখার একদেশ পাঠ করেন | 

জ্োয়াড়ীর] কছেন নিম1ই সক্গ্যাল ধর্ম্স গ্রহণ করায় তিনি 

নিঃসন্তান হেতু দামবেদী ভরদ্বাজ গোত্র লোপ হইয়াছে । 

তবে বদি কোন স্থানে কেহ থাকেন তিনি বড় নটি 

নঙহেন। 

কৌক্সাড়ীদিগের মধ্যে গোত্রান্সারে নি 

তারতম্য হয় না| ইহ"াদিগের মতে ধিনি সদাচার-সম্পক্গ 

ও গুণশালী তিনিই মর্য্যাদাপন্ন ও গৌরবান্বিত । ফিনি 

কদাচার ও কুক্রিয়াশালী তিনিই হেয় ওঅশ্রদ্ধেয় 

বৈদিক শ্রেণীর মধ্যে অন্যপুর্ববা বিবাহকারী নিষ্প্রত 
চিঠি মধ্যে পরিগণিত | | 

বঙ্গের ইতিরৃইঘটিত কথ]। 

(সাতশতী |) | 

বল দেখি; ৯৯৯ কে যে পঞ্চজন ব্রাঙ্মণ বঙ্গে আনি, 

লেন, ভাহাদিগের সন্তানপরষ্পরায় হজদেশের সমন 

প্রদেশ ব্যাপ্ত হইগাগেল ) কিন্ত কি চমতকার কথা, 'ষাস্জার 
রি ও * নরক শা ৯০ ষ্ক পপি 



সাষানাকাণ্ড | ৩৯ 

নামগোত্রও খুঁজিয়া পাওয়] ভার | তাহাদিগের বংশ এক- 
কালে লোপ পাইবার সন্তর নছে। লোপ হইয়াছে বলি" 
লেই কে বিশ্বাস করে ? বদ্দি তাহাই হয়, তবে তাহার 
কারণ দর্শাইতে হইবে । স্য.লদৃষ্টিতে ইহা নিশ্চয় জানা 
যায় যে, ভাহাদিগের নাস গন্ধ এককালে লোপ পায় নাই। 
তাহার! কান্যকুজাগতব্রাক্ষণগণের আগমনে একবারে 
হেয় ও নিষ্প্রত হইয়। শিয়াছিলেন । কালক্রমে তাহা দিগের 
অধস্তনবংশ্যেরা সসাজমধ্যে আপনাদিগকে সাতশতিরূপ 
স্থগিত উপাধিতে পরিচয়দানে লক্ষিত হইতে লাগিলেন ; 
এবং কান্যকুজসন্তান গণের কৃপায় তাহাদিগের সঙ্গে অস্ত- 
তব হুইয়| ফাইভে লাগিলেন | ধাহার। মিশ্রিত হইব!র 
মত গুণসম্পন্ন ছিলেন না, তাহারা স্বতন্ত্র থাকিলেন, ও 
কালক্রমে নবাগত টৈদিক ও বিভিন্ন সাশ্্রদারিকক্র1ক্ষণগণ- 
মধেয মিশিয়া যাইতে লাগিলেন । কোন কোন স্থলে, 
অধম বর্ণের পৌরোহিত্য স্বীকারপুর্বক বণ' ব্রাক্মণমধ্যে 
পরিগণিত হইয়া! ণিয়াছেন ; কোথাও বা অগ্রদানী, 
কোথাও বা গ্রহাচার্ধ্য, স্থলবিশেষে বিদ্যাবুদ্ধি ও এশ্বরয্যা" 
দির প্রভাবে স্বভাবেই আছেন । 2 
_ ষাহাই হউক, কিন্ত তাঁহার সংখ্যা অধিক নহে, এক্ষণেও 
যাহার সাতশতী আছেন, স্বীহারাও আপগনাদিগ্রকে 
স্প্টতঃ সাতশতী বলিয়া! লোকের নিকট পরিচয় দিতে 
চাচ্ছেন না; তাহাতে লজ্জিত ছন | কিছুঃংখ ও কি পরি- 
ত!ুপের বিষয়, কালের কি কুটিলগতি, সমাজগোৌরবের কি 
ঘত্যা্চর্বা মনি, তর. আবার আয পাও আন তিতা আপ এ 
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সম্তানমধ্যে শৌরবাদিত হইব বলিয়?) তদীয় দলে ক্রমে 

লীন হইতেছেন, তথাপি আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়। 

পরিচয় দিতেছেন না। ভাবিয়া দেখ দেখি, ধাহারা 
এখানকার অধিধানী ছিলেন, ভীহারা এককালে নির্শল 

হইবার উপক্রম হইয়াছেন; রাট়ী, বারেন্্র বা বৈদিক, 

ইস্থারশই একতম বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক । রাট়ী ও 

বারেজ্দিগের গাই গোত্র সংখ্যা করা আছে, স্তরাং 

সহজে মিশিবার শ্ুষোগ নাই । সাতশতীদিগের গাই 
গোত্র উভয়ই আছে, বিশেষতঃ বৈদিকদিশের গোত্রের 
সঙ্গে সাঁতশভীদিগের গৌগ্রের সাদৃশ্য খাকায় অনেক 
স্থলে টবদিককুলে মিলন সহজ হইয়াছিল । এবং তৎকালে 

স্থযোগ বুবিয়| সাতশতীরা! কেবল এইটী ছাড়িয়া দিয়া 

অনায়াসে তখন সাতশতিরূপ ঘ্ণিত দল হইতে মুক্তি 
লাভগুর্ববক বৈদিক উপীধি গ্রহণ করিলেন | 

সাতশতীদিগের মধ্যে, অদ্যাপি মিশিতে পায়েন নাই, 
অথবা মিশিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাদিগের পরিমাণ 

অতি অদ্প | ধথা-_পিথুড়ী, বালথুবি, নানকসাই, জগাই; 

ভাগাই, সাগাই, ববগ্রামী, কাটনীর্গাই, আরথ ইত্যাদি । 

সাতশভিগণ পঞ্চগোত্র ও ছাপাক্ গ্রামীণ হইতে পৃথক্ 

স্থতরাং ইহ'খদিগকে ধরিতে পারা বায় | যেছেতু এই সকল 

গাই পঞ্চগোত্রমধ্যে দেখাধায় লা, শ্তরাং ইহারা সাত- 
শতীব্যতীত অন্য ত্রান্মণ নহেন। মুজুকভুরী প্রভৃতি কএকটি 
গাই যে মিশিয়াছিল, তাহার চিক অদ্যাপি পাওয়1 সবায়,। 

সুর্য এ হি পা ৭ টি ৭... সু "১৮৭ টি এ ) 065) রঃ 14 
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নু আছে । যাহার] এ দোষে লিপু হন, প্রথমে উাহাদিগের 

রি কুল যায় ধায় হইয়াছিল । পরে দেবীবর ঘটকের প্রসাদাৎ, 

প্র তাহারা পুরর্ধার কুল প্রাপ্ত হন। কুড়োন পরগণা অঞ্চলে 
ভ্রু কাটরাগাই, সিডের কোণ অঞ্চলে ববগ্রানী গৌতম গোত্র, 

ু বন্ধ মানপ্রদেশের লাড়গ্রামের রায়েরা সাতশতী বলিয়া 

ু খযাত। হুলদ্ক পরগণার বশশিষ্ঠ ও গৌতম সম্তানগ্রণ এবং 

শান্তিপুরের কৌগডন্য গোস্ঠীবর্থ সাতশতী বলিয়$ পরিচয় 

প্রি যে প্রকার দেখা. যাইতেছে, তাহাতে বোধহয়, যে 
প্র অণ্পসংখ্যক লাতশতী আছেন, তীহারাও কিছু দিন পরে 
্ রাটী, বারেক্দ্র, বৈদিক, মধ্য শ্রেণী, ও পশ্চিমাদিগের মধ্যে 

্ অন্তর্ভাব হইয়] বাইবেন-।. 

. মধ্শ্রেণী। 
মেদিনীপুর বাকুড়া ও তত্গ্রদেশের নিকটবত্তধ.পশ্চিম 

লিও দক্ষিণাঞ্চলে এই শ্রেণীর কতগুলি লোক আছেন। ভাহা- 
[দিকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়! যায়. যে, তার 

কিনধ্যশ্রেনী। অর্থাৎ রাট়ী বারেক্্রঃ উতৎ্কল, ও-সাতশতী 

ট্রি্ভূতি বিএ্রগণ লঙে দাক্ষিণাতা বৈদিক ও পশ্টিমাদিগের 

্র্৫ক দময়ে পরস্পর আদান প্রদান হয় । তৎকাঁলে যে সকল 
ক্ষণ এই প্রকার শ্রেপীবন্ধন অতিক্রম করিয়া; পরস্পর 

ববাহকতে সদ্দ্ধ হইলেন, তাহাদিগকে তত্প্রদেশস্থ ৪ 
ন্ধবংশের লোকের! মধ্যশ্রেণী উপাধি দিলেন। তুদবধি 



৪২  সহ্বদ্ধনিণয় | 

তীস্থারা মমাজমধ্যে মধ্যশ্ঞরেণী বলিয়া পরিচিত । এক্ষণে 

ক্রমশ$-এ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে । ইহাদিঙের মধ্যে 
সামবেদ অধিক প্রচলিত 1 খঙশ্বেদী ত্রাঙ্ষণ 9 

অস্প। বন্ধুবেদী নিতান্ত বিরলগ্রচার.। 

ই'ছাদিশের গোত্র আছে, সকজের এট নাই। পুরুষের 
প্রকৃতি ধরিয়। ই'ছাদিগের গাই ধরা যাযস। ই'হাদিগের 

প্রথমসংমিশ্রণকালে পুরুষের যে শীই ছিল, তাহার সম্ভতি- 
গণ সেই গাই বলিয়া পরিচয় দেন। যেস্থলে পুরুষের 
গাই ছিল না, অর্থাৎ বৈদিকপুক্ুষে অথব1 পশ্চিম" ত্রাক্ষণের 

সঙ্ষে রাড়ীয় অথর্ব] বারেক্দ্র কন্যার বিবাহ হইক্জাছে, তথায় 

তাহযদিগের সন্ততিবর্থ গাই পান লাই। 

ইহারা আপনাদিগের মধ্যে পৃরুবাস্ক্রমিক কৌলীন 

রাখেন নাই । সদাচার ও সক্রিয় সম্পন্ন ব্যক্তিকে নর্ধযাদা- 

পন্ম বিবেচনা করিয়া, ভীহার প্রতিই কৌলীন্যগোরুব 

পদান করিয়া থাকেন । তথাপিঃ প্রথম পঞ্চ গোত্রের 

সন্তানের প্রতি ইছ/দিগেরও আস্থা ও পুজা অধিক দেখা 
যায় । স্ভরাৎ শাগ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, সাধর্ণ ও ভর- 

ছ্বাজজ এই পঞ্চপোত্রীয়দিগেরই সম্মান অধিক । 

ই্ছার; কছ্ছেন, মহারাস্ত্রীয় ও যুসলমানদিগের মধ্যে 
বত্কণলে সতগ্রাম হয়। তথ্কশলে এ প্রদেশে ষে সমস্ত 
ব্রাঙ্মণগণ বাস করিতেছিজেন, তীছারা প্রাণের আশঙ্কায় 

স্বদেশে বাইতে সমর্থ হন নাই। এবং বিদেশ্ীয়েরাও এ 

প্রদেশে আসিতে পারেন নাই । বিশেষতঃ, মহারস্ীয়- 
দিশের একপ্রকার ইচ্ছা ছিল যে, প্রেশিবন্ধনশৃঙ্খল পরিভ্রষ্ট 
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য়» এবৎ সর্ধত্র টৈদ্দিক অনুষ্ঠান প্রচবিত খকে, এবং 

_কলেই বৈদ্িকক্রাক্মণ বলিয়। পরিচয় দেয় । তশুকাজে 

াহারা জ্ণীবন্ধন অভিন্রম করিয়াছিলেন, তাহার! 

সত্যন্ত বিদ্বান তেজন্বী, ও মহারাস্্রীয়দিগের নিকট পরম- 

বন্য হইয়াছিলেন | কালক্রম এদেশে মহারাফীমনদিগের 
প্রবল-প্রতাপ-তপন অস্তমিত হইল 1 সর্বদ্বারি বিবাচরূপ 

হ5দীয় কীর্তিকোকনদ মান হইতে লাগিল | মহারাহ্টীয়- 

দগের প্রতাপ এদেশে বিকীর্ণ থাকিলে, মধ্যশ্ণীরই 

শাভা1 অধিক .হুইত,তখন সকলেই কছিত)আমর। বৈদিক | 

হারাই কি এখনকার মত মধ্যশ্নণী বলিয়া পরিচয় দিতে 
[ইতেন ৯ কদাঁচ সম্ভব বোধ হয় না। | 

| উপনিবেশিক ব্রাহ্মণ | 

এদেশে যাহারা. অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বন্ধমুল হইতে 

শাতেন নাই, অথচ স্বদেশের সম]ন দ্বরে, সমান বরে, 

মাদান প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছেন না.এবং এদেশীয়- 
দগের, সহিত সাক্ষাৎ্সম্থন্ধ পরস্পরের তোজ্যাঙ্গতা পর্যান্ত 

ঘাই, শ্তাহাদিগকে পপনিবেশ্িক বা পশ্চিমা ব্রাক্ষণ কহা 

্ায়। ইহার] প্রায় দোভাষী, এবহ- বাজালিপরিচ্ছদ ও. 
ন্ুস্থানি পরিচ্ছদের মধ্যবর্তী একধকার দোঁরোকা পরি- 

ছদে আপনাদিগকে শোভিত করেন । ইহারা আপনা- 
চুগরজ্ঞাতি, কুুস্বঃ। রী পরিজনদিগের পক অনেক 

ময়ে হিন্দী কথ1 ক 
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ছিত ও গুরু গ্রন্থ করিয়াছেন, তথায় এদেশ্ীয়দিগের 
আচার, ব্যবহার অঙ্গুসারে চলেন । তথায় ই'হাদিগের 
আচার ব্যবহারের, সহিত রাটী, বারেক ও বৈদিকাদির 

আচার ব্যবহারের বিশেষ অট্টনক্য দেখা যায় না; যে স্থলে 

ই'হাদিগের পুরোহিত পশ্চিমা, আচার্য গুরু পশ্চিমা, 
সেই সেই স্থলে ই'হাদিগের সিত পুর্বোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ 

বন্ততির, ও বৈদিকদিগের আচার ব্যবহারের বিস্তর অটৈৈক্য 

দেখ] বায়। ইহারা বৈদিক কার্যে নিতান্ত অস্গুরক্ত, 
তান্ত্রিক কার্যে তাদৃশ যত্বুবান্ বলিয়? প্রতীতত হন না। 

স্থলবিশেষে, তাজ্সিক শুরুর কথ দুরে থাকুক, টবদিক- 

মন্ত্র উপাসনার পর. তাজ্তিকমন্ক্রেরে আবশ্যকত]ই শ্বীকার 

করেন না! ই'ছাদিগের মতে গ্ায়ত্রী-উপদেষ্টা আচার্যযই 

শ্রেন্ঠ । উচ্ছাই ব্রহ্গমন্ত্র । যহাদিগের সাবিত্রীগ্রনথণে অধি- 

কার নাই অর্থাৎ স্রীলোক ও শুত্র জাতির জন্যই তঙ্ত্ের 

স্থন্টি, এই কথা কছেন।. তদনুসাঁরে অনেক পুরুষের এক- 
মাত্র আচার্মযই গুরু বলিয়া গণ্য 1 তবে শ্থছলবিশেষে; কোল 

আচার্ধয তাজ্তিক কার্যে পটু নাছওয়ায়, জ্ীলেকদিশ্ের 
মস্তরগ্রন্থণক্ন্য কোন কোন, পরিরারকে এদেশীয় তাক্তিক 

ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া শ্বীকার করিতে হুইয়াছে:। কালক্রমে 
গুরু ও. শিয়ের সন্ধানে ্ সৌদছাব্দনুত্রে। পুরুষগণ মধ্যে 

তাক্মিকমন্ত্রের গরচার হুইগ্সাছে । কিন্তু তথায়ও আচার্ষের 

মান খর্ব হয় নাই. উপনিবেশিক মো সারন্বত, কান্য- 

কুজ, পাঞ্চারী” -শ্পৌরদেনী, ইমৈথিলী, সকলদিপী প্রভৃতি 
অধিক । কোন কোন স্থলে দ্রাবিড়; মাগধী) মাত্রী, কাম 
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রূলী ও উড়িয়াও দেখা হায়। কিন্ত ভাহাদিগের সংখ্যা 

নিতান্ত অল্প। ইহাদের মধ্যে দোবে, চোবে, তেওয়ারী, 
পাড়ে, নিশী? তরিপাঠী, ভ্রিবেদী, সৎপথী,পীথী, শুরু, রাজ, 

পয়ী, অগ্রিহোত্রী এবং 'দশাশ্বমেধী প্রভৃতি কতিপয় উপাধি 
'আছে। ৪ 
এদেশে ইহারা কখন আলিয়। উপনিবেশ গ্রহণ করি- 
লন, কোথায় বাস করিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা সাঁধ্যায়ত্ত 

নিয়। তথাচ এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহারা 
শাস্ত্রীয় চচ্চ1 বা টদিকক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান বাঁ প্রচার 

নয এদেশে আইসেন নাই। ইঙ্ারা বিষয় কার্ষয বাপদেশে 
প্রদেশে আনিয়াছিলেন | এখানে আসিয়! তদ্ুপলক্ষে 
পীমন্ত হইলেন, অন্ন সংস্থান হুইল, লোকের সক্জে সংাব 
ইল, অর্থের প্রতি পুর্বাপেক্ষা! অধিক মায় বাড়িল, বঙ্গীয় 

টন্বাছু অঙ্গ পানীয়ের আস্বাদ বুঝিতে পারিলেন, তখন 

সায়াক্তালে বন্ধ হইলেন ! ক্রমে জম্মভূমির প্রতি বিভূৃষ্ণ 

টন্মিতে লাগিল । কালক্রমে সন্তানসস্ততির বসতি হইয়। 

গল। ই'ছার] সর্বতোভতব বাঙ্গাজি ভাবাপক্গ হইলেন । 
টখন ই'হাদিগকে আর কে তদেশীয় বলিয়া! বুঝিতে 
ঠারিবে £ ইছারা বাঙ্গালি মধ্যে পরিগণিত. হইলেন । 

নাসের আলোচনার সঙ্গে তাদৃশ সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই, 

হারা সমাজ মধ্যে প্রাধান্য সংস্থাপন করিয়া! উঠিতে 
মর্থ হন নাই নতুবা ইনার দশজনের মধ্যে একজন 
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এই বিয়াল্লিশটি গোত্র ব্যতীত অন্যতগাত্র প্রচলিত নাই। 

যে শ্োত্রের দছিত যাহার সাদৃশ্য আছে, তাহার সম্বন্ধ 

নিম্নলিখিত গোত্র ও প্রবরের তাঁলিক] দৃষ্টে বুঝ! যায় 
শাজ্তের নিয়ম দেখিলে ইছ1 এক প্রকার.নিষ্চয় কর। 

যাইতে পারে যে উত্তরকালে এই বিয্লাল্লিশটী গোত্রের 

সন্তান পরম্পর1 দ্বার অন্যান্য অনেক €গাত্র কম্পিত 

হইয়াছে । কিন্ত সেগুলি পঞ্চগড় ব্রাক্ষণগণের মধ্যে 

প্রায় দেখা যায় না| পঞ্চ দ্রাবিড়িদিগের মধ্যে, বিয়া 

লিশ্শের অতিরিক্ত গোত্র শ্রবণ কর! যায় । তাহ্াও আবার 

প্রবর সংখ্যা কালে এঁ দ্বিচত্বারিংশৎ আদিম গোত্রের 

শখ প্রশাখার মধ্যে অন্তর্ভাব হইয়া যায়| প্তরাং 

আমর! এ সকল আদিম €োত্রের নাম ও এ্রবরাদি 
নিন্ব্পারণ করিয়াই জানত হইব । 

গোত্রাপিতু চতুবিংশতি | তত মন্থ। 

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈৰ বাংস্যঃ সাবর্ণকত্তথা । 
সভরঘাক্ে গৌতসশ্চ সৌকালটন আজখাপরঃ ॥ 
কলি.যস্চাপ্সিবেখ্া্চ কৃষ্াতেন় বশিঠকো | 

বিশ্বামিত্ঃ কুশিকশ্চ ফে)শিকশ্চ তথাপরঃ | 

স্বতকো।শিক মৌদগলেটা আলম্যানঃ পরাশরঃ। | 
দৌ পায়নখাজিশ্চ বাতুকী রোহি তত্ভ থা | 

গলাতে পঙ্্যকটশ্চৰ জামদগায স্খাপরঃ। | 

চতুবিংশতি বৈগোত্রাঃ কখিতাই পূর্পাতিতৈঃ ৪ 

প্রথমতঃ চতুবিংশতি গোজমাজঅ পরিগণিত ছয়। 

দা কালে পি গোত্র প্রচলিত হুইয় আইসে 1 দি 
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রগ্ধাবন্থায় অন্য আঠার অন খবিএ চতুবিংশতি গোত্র 

হইতে বহির্ঠত হুইয়] পৃথক পৃথক বংশাবলীর মুল পুক্রষ- 

রূপে গণনীয় হন। এ সকল ফধিগণের সম্ভতিবর্থা এ 

সকল পিতৃগণকে সুল ধরিয়াই ত্ীহাদিগের নামে গোত্রের 
পরিচয় দিতে লাগিলেন 1 তদবধি তাহার! গোত্র প্রেব- 

তঁক খবি নামে খ্যাত হন। ব্হম্সস্থুর সময়ে বিয়ালিশটী 

গোত্র সংখ্যা কর! হয় | যথা 

গোত্র সমুহের নামাদি। 

১ শাখ্িল্য । ২--কাশ্যপ । ৩বাতস্য | ৪--সাবর্ণ। 

৫__ভরদ্বাজ | ৬_ গৌতম | ৭_সৌকালীন | ৮-কলিষ। 

৯__অগ্রিবেশ্ম। ৯০ ক্কষ্খাত্রেয়। ১১__বশিষ্ঠ। ১২- বিশ্বা- 

প্পপিপপীী 

জনমদগ্রি ভরছাজে। বিশ্বামিজ্ঞান্ি গৌতমাঃ। 

বশিষ্ক কাঁশ/পাগস্ধ1 সুলয়ো গোত্রকারি৭? || 

এতেষাং যান)পত)ানি তানি গোজাণি মন্যতে | 

_ এতছুপলক্ষণ মন্যেষানপি দর্শনাৎ । তথা 

সৌকালীনকমৌদ্দালে পরাশর রহম্পতী | 

কাধচনো বি, কৌশিকো কাত্যাঘ়লাজের কাপকাঃ [ 

কৃষ্ষাপ্রেয়ঃ সাক্ষ,তিশ্চ কৌগ্ডিল্যে। গর্গসঙগকত। ) 

আঙজিরস ইতিখ্যাত অনারকাখ্য সঙ্গিতঃ 1. 

অব্য তৈমিনি রক্ধাখ্যাঃ শা ও লো? বাৎস্যএ ব্চ। 
সাবদ্যালম্যানৌ বৈয্লাঘ, পদশ্চ ঘ তক শিক: ঃ 

শক্তি. ঃ কাশ বয়নশৈৈব বাহক গেম ত্বথা 

খনকঃ সৌ। পায়নশ্চৈৰ মুনয়ে! খোত্রকারিপহ |... 
এতোৎ যান্যপত্যানি তানি গোত্রাশি মন্যাতে, ॥ 

রর ইতি কুলদীপিকাধত খনগ্য় কৃত। রদ ামীপো 
নি পন দা পা জি 3500 পরী 28০ কন রঃ 

পপি 
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মিত্। ১৩--কুশিক । ১৪- কৌশিক | ১৫-ঘৃতকৌশিক । 
৯৬--মৌদ্গালয | ১৭-আলম্যান | ১৮-পরাশর। 
১৯--শৌপায়ন। ২০--অত্রি। ২৮ বান্ুকি। ২২--রোছিত। 

২৩ টক্বাধ্পদ্যক । ২৪-জমদক্পি। ২৫-বছস্পতি। 
₹৬-_কাঞ্চন। ২৭-_বিষ্১/২৮-কাত্যায়ন 1১৯--আতেয়। 

৩০_কাশ | ৩১"সান্কুতি | ৩২-_কৌগ্ডিনয | ৩৩--গর্খা । 
৩৪-_আঙ্গিরস | ৩৫__অনাৰকাখ্য । ৩৬--অব্য ! ৩৭-- 

জৈমিনি। ৩৮ বক্দ। ৩৯-_শক্তিি। সিল | 
৪১-গুনক। ৪২-_জামদগ্র্য। 

আ্্যজাতির শাক্ালোচন1 করিলে ইচ্ছা স্প্ঈই দেখা 
যায় যে, পুর্বকালের খষিগণ দেবকার্যয, পিতৃকার্ধ্য ও 

অতিথিসৎকার নিমিত্ত কতগুলি ধেচ্ছ রাখিতেন । সেগুলির 

নাম হছোমধেলগ | এ হোমধেজুর রক্ষণাবেক্ষথাদির তার 

শিষ্য ও সম্ভানগণের প্রতি অর্পিত হুইত। ব্যাত্র ভল্ল- 
কাদি হিং জন্ত হইতে নিজ নিজ গোধন সমুছের ত্রাণ 
করিবার অভিপ্রায়ে খযিগণ স্বীয় স্বীয় আশ্রমের অনতি- 

দুরে এক একডী ক্ষেত্র [ শোচারণ স্থান ] নির্দিষ্ট করিয়া 

লইতেন। এ গোচারণ স্থান খুলি পাশে ঘে সকল 
কৃষকগণের ক্ষেত্র খাক্িত খবিগণের পালিত পশুদ্বারা 

কোন একারে দেই লকল ক্ষেত্রের শস্যের হানি ন। ছয় 

এই জন্য শ্োচারখ স্থানের চতৃঃপার্খে বৃতি নির্মাগগুর্বাক 

তন্মধ্যে গোধন পালন, কিতেন ? তদজুসারে এ সকল 

গোচারণ স্থলগুরি। না গো হ্র। মনা, বাহার! 
গোর রণ রক্ষা ্র। কাক্াক্রেমে্ এক 
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খধষির গোচারণ স্থান নির্দিকউ হওয়ায় প্রত্যেক খবির 
নামাক্গসারে প্রত্যেক গৌচাঁরণ স্থানের নামকরণ হয়। 

উত্তরকালে এ সকল খধি হইতে হত সন্তান জন্মিয়া- 

ছিলেন তৎসমস্তকে এ গোত্র ধরা শিয়ছিল ! তদানীন্তন 
সময়ে যাহার পৃথক পৃথক আশ্রম ও গোত্র সংস্থাপন- 

পুর্বক তপস্যাদি করিতে লাগিলেন ভাহারাও গৌত্রকীরক 

বলিয়। প্লরিচিত হইলেন ; ভীাহাদিগের সন্তানেরা তদবধি 

পৃথক পৃথক গোত্রসম্তভত হইলেন । তখন প্রবর সাদৃশ্য 

বা বৈসাদৃশ্য দ্বারা কোন ব্যক্তি এক বংশ্শের সন্তান কিন্বা 

বিভিন্ন বংশের সন্তান তাহা নির্মারণ করা যাইত | এই- 

রূপে গোত্ত ও প্রবর সংস্থাপিত হয় । এক্ষণে কেহ 

কেহ আপত্তি করিতে পারেন যদ্দি তাহাই হয় তবে প্রবর 
গুলি কি 2 তাহার উত্তর এই, খধিগণের মধ্যে অনেকের 

নাম সাদৃশয আছে স্ততরাং এক জনের প্রতি অন্য ব্যক্তির 

ভ্রম জন্মিতে পারে,সেই ভ্রান্তি নিরাস মানসেই সেই সকল 
গোত্রগুলি পৃথক পৃথক প্রবররূপ বিশেষণ দ্বারা বিভিক্ন 
করা হইয়াছে । গ্রবর শব্দের অর্থদ্বারা এই জান। যায়.যে 

এ নকল গোত্র মধ্যে যে সকল ব্যক্তি প্রস্্ধ ছিলেন 

তাহাদিগেরই নামোলেখ হয়, অন্যগুলিকে ধর যায় না। 

এক্ষণে দেখা বাইতেছে যে খধিগণই গোত্র প্রবর্তক 
বলিয়! খ্যাত । কেহ কেহ বলিতে পারেন যদি গোত্র 
শকের অর্থ এ প্রকার গোচারণ স্থানই হয়, তবে গ্রবর 
সাদৃশ্য দেখিয়া ভিন্ন গৌত্রে বিবাহ নিষেধ হয় কেন ? 
তাহার মীমাংসায় এই জান! যায় যে এক বংশের কতগুলি 
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সন্তান পরস্পর পৃথক হইয়া তপস্যা করেন, কালক্রমে 

উাহারাও কতগুলি গোত্র করেন, কিন্তু এ সকল গোত্র- 

গুলির বিশেষ বিশেষ পরিচয় দিবার জন্য এ সকল গোত্রে যে 

সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মুনি বা মুলপুরুষের সৎশ্রাব ছিল 

তাহাদিগের প্রবররূপ, বিশেষণ দ্বারা পরস্পরকে 

এক বংশসম্ভৃত্ত বা পৃথক বংশ সম্ভত তাহাই বিভিন্ন 

রূপে নির্ণয় কর। যায় । প্রবরগুলিকে গোত্রেক্প পরি- 

চায়ক মাত্র জ্ঞান করিতে হইবে | 

পঞ্চ ব্রাক্মণসন্তানগণকে অধুনা যেমন গীই বলিলেই কে 

কোন্ বংশের অধস্তন পুরুষ ও কাহার সঙ্গে কাহার কি সাদৃশ্য 

বা টৈসাদৃশ্য আছে তাহা জানিতে পারা যায়, তৎ্কাঁলে 

কে কোন্ গৌত্র বলিলে যে খষি যে স্থলে বাস করেন তাহ 

পরিজ্ঞাত ছওয়! যাইত-। এবং প্রবর জিজ্ঞীস1 দ্বারা এগোত্রে 

কতগুলিবংশের সংশ্রব ছিল উছ। অনায়াসে উপলব্ধি হইত। 

গোত্রগুলিকে এক্ষণকার গাই স্থলে পরিশীণিত কর যাইতে 

পারে; যখন দেখা যাইতেছে বৈদিকগণের এই 

নাই (নির্শীই ) অথচ গোত্রদ্বারা আপনাদিগকে পাশ্চাত্য 

ও দাক্ষিণাত্যাদিকূপে বিভিন্ন-দেশীয় বলিয়া অন্যের 

প্রীতি জন্মাইতে পারেন ভখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে 

গুর্বকালে খবিগণের গোত্র ( গোঁচারণ স্থান) দ্বারাই গ্রাম 

নির্ধারণ হইত ১ অবশ্শেষে এ স্থান গুলি গ্রাম মধ্যে পরি- 

গনিত হয় । তৎকালে, গোত্রগুলি গ্রামের পরিবর্তে ব্যবন্থত 

হইত । যেমন এক চি বা গ্রামীণের সুস্তান গণ 

1 উৎপন্ন, সেইগ্রকার 
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একরূপ প্রবর বিশিষ্ট বিভিন্ন গোত্রের বংশীয়েরা 

পরস্পর এক মুল পুরুষের সন্তান | ন্তরাং আধ্য- 

জাতির নিয়মান্থুসারে .প্রবর বা গাত্রসাদৃশ্যে বিবাহ 
নিষেধ |% 

এক্ষণে ইহা এক প্রকার নিশ্চয় কহা যায় যে গ্রবর- 

গুলি ধারাবাহিক উর্ধতন পুরুষ বা ধারাবাহিক অধস্তন 
পুরুষের নাম গণনায় (গোত্র) কণ্পিত হয় নাই । যে সকল 

প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে গৌত্রগুলি জানা যাইতে পারিবে 

উাহাদিগেরই নামোল্লেখ হইয়াছে । কোন স্থলে উদ্ধতন | 

পুরুষের নাম কীর্তিত হইয়াছে, কোন স্থলে কেবল অধস্তন 
পৃরুষ বর্গের পরিচয় দ্বারাই গোত্রটী পরিচিত হইয়াছে, 

কোথাও ব1 উদ্ধাধ উভয় দিকেরই নামোল্লেখ দেখা যায়। 

ইহার প্রামাণা সংস্থাপন জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে 

হুইবে না। গোত্র ও গ্রবরগুলি দেখিলেই অনায়াসে সমু 

+ইতি আচারমাধবীয়মদন্ পারিজাতয়োরাপত্তস্ঃ । সমানগোত্র 

প্রবরাং সমুদ্বাছ্যোপগম্যচ অস্যামুপাদ্য চাণ্ডালং বাহ্মণ্যাদেবহীয়তে । 

সমান প্রবরত্থৎ দংজ্ঞাসৎ খ্যয়োরহযুনাশ্িরিক্তত্বেন, ভিরগোত্রত্বেপি সমান 

প্রবরহুং । ষদাবাৎস্য সাবর্পিগোত্রক্পোরৌব্য চন ভার্গৰ জামদঘ্যা- 

পলবৎপ্রবরাঃ । একগোত্রেপি প্রবরান্যত্বংখাচ ঘূতকৌবিক গোত্রস; 

কুশিক কৌশিক ঘূত কৌতিক প্রবরাঃ | ফ্ধিক কুশিক বন্ধ,লাম্চেতি 

গ্রবরাঃ। অতো! গোত্র প্রবরয়োঃ পৃথডিলিদে শি 

গোজ্রাশি তু তত্ক্সামক গোজভাগিনি বংশ-পরস্পর প্রসিদ্ধ মাদি 

পুরুষ ব্রাক্মণরূপং গোত্রং তেম কাশাপগোত্রহ ষম্য স কাশ্যপচগাত্রঃ | 

টি গোল্র 2 সুনে ব্যবর্তকো মুনিগপইতি মাখবচার্ঘযঃ) ৯ 
. ভদ্বাহততু । 
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দায় উপলব্ধি হইতে পারে । তথাপি পাঠকগণের বোধ 

সৌকর্ষযার্থে এ তিন প্রকার উদাহরণের এক একী দেখান 

গেল । বিবেচকগণ অন্যপ্রকার সিন নিজে বুঝিয়। 

লইতে পারিবেন । 

১ম। ফাহারা পরাশর গৌত্র ভজন করেন তাহারা 

প্রবরস্থলে তিন পুরুষের নাম কীর্তন করেন । যথ। পরা" 

শর, শক্তি,১ও বশিষ এই তিন প্রবর | | 

২য়। যাহার] শক্তি গোত্র বলিয়| পরিচয় দেন 
তাহার1 শক্তির পুত্র পরাশরের নাম এবং শক্তির পিত] 

বশিষ্ঠের নামোলেখপুর্বক আপন 1দিগের প্রবর অর্থাৎ 

উন্ধাধ তিন পুরুষের নাম দ্বারা গোত্র কীর্তন করিয়া 
থাকেন । যথা শক্তি,-গোত্বের প্রবর- শক্ভিঃ পরাশর ও 

বশিষ্ট । এই তিন) 

'বশি্ট__ পিতা 
ও 

শক্তি পুত্র বংশাবলী | 

পরাশর-_-পৌত্র | 

৩য়। কোথাও কেবল অধস্তন পুরুষ পরম্পর। ছার! 

 প্রবর নিণপ্স পুরঃসর গোত্র কম্পিত হইয়াছে যথা ।+-গর্গ- 
গো) প্রবর গর্গঃ গণৃর্থ, কৌন্ভুভ১)ও মাগুব্য এই প্রবর | 
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রিল লাতিন খইরূপে গোত্র সাদৃশ্য ও 
বৈসাদৃশয ল্ুস্থির করিয়। 

রা পিতা, বিভিন্ন গোত্রেও বিভিন্ন প্রব- 

গার্খ পুত্র ' ] রের কন্যাপুত্রে বিবাহ কার্য 
৩৪. 1 সমাধা হয়। 

গোজ এক কিন্তু প্রববের ৃ 
মাগুব্য-প্রপৌত্র| সংখ্যার ন্যুনাতিরেক বথা।_ 

ঘূতকৌশিক গোত্র 

কৌন্তভ--পৌত্র 

ট 

[নাগ হু 
হন 

০ 

গোত্রেরই সাদৃশ্য থাকুক আর এ্রবরেরই লাদ্শ্য 
থাকুষ্চ বৈদাদ্শ্য ন1 থাকিলেই-তাহাদিগকে এক বংশ্খের 
বিভ্িন্ শাখা বা প্রশাখা মনে: করা যায়| তদস্থদারে 
সদশ এবরে ও সদ.শ গোত্রে বিবাহ নিবিদ্ধ । 
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১1 বিসদশ ৪ এবর ফথ।_. 

| 
 চ্যবন 

নত] | (জমদপ্সি /. 

জামদগ্স্য 

আপ্ বৎ 

টা 2] ] । | | 

জমদগ্রি সৌপায়ন বাৎস্য সাবর্ঁণ মৌদগল্য | 

পপ আপা লালা 

| গোত্র গোত্র গোত্র গোত্র গোত্র 

২য়। প্রবর সাদ.শ্য আছে কিন্ত সংখ্যার সমানত্ব নাই-_ 

আল্গিরস 
78 

বাহস্পত) 

অপার 
৯ -কাশ্যপ 

চু 
নৈধ বা. 

আপি 

্ সাঃ 

ূ | 
কান  লৌবালী ন্ ভরদ্বাজ টিটি গোতম আদদিরস টা 

গোত্র. গোত্র গোত্র গো গো, গো. | 
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৩য় | সংখ্যার সমানস্ব আছে কিন্তু সর্বাবয়বে তুল্যতা। নাই__ 
দেবরাজ 

অশ্ব 
ূ 1+  প্রবর 

দেবল ্ 

আমিত ) 

| 
| কাণাগোত্র শাগ্ডিল্য ওকাঞ্চন র 

গোত্র ] 

এইরূপে গোত্রগত ও প্রবরগত সাদৃশ্য ও বৈসাদ্শ্য 

নির্ধারণ গুর্বাক ভিক্প গোত্রে ও ভিন্ন গ্রবরের কন্যা পুত্রে 

পরিণয় কার্য সমাধ| হয় । 

এক্ষণে "গোত্র গ্রবর্তক ফযিদিশের উৎপত্তিস্থল তদীয় 

বংশাবলী ও নিবাসভূমির নির্ধারণ করিতে পারিলে, 
শ্রোতৃবর্গ অনায়াসে গোক্রাদির মর্দ ও কোন. খষির সহিত 

কাছার কি সম্বন্ধ তাহ! বুঝিতে পারিবেন | 
ওউপনিবেশিক ব্রাঙ্ষণগণ মধ্যে চারি বেদের সমাচার 

প্রাপ্ত হওয়াষায় ] যাহারা চৌবে বলিয়। আপনাদিগকে 
পরিচয় দেন তাহার] চৌবে বা! চতুর্কেদী | তদনগুসারে 
ইহাদিশের গৃহ্যকর্ম যে কোন বেদের যে কোন শাখা অঙ্ধ- 
সারে সম্পন্ন হইতে পারে । অর্ধ বা কৃষবজু ইছাদিশের 
মধ্যে প্রচলিত আছে | ভ্রিবেদী ব1 তেয়ারীদিগের মধ্যে 

শুকুসাম যু রি তিনের যেকোন .এক বেদ দু 



৬  সন্বন্ধনির্ণয় | 

ঘৃহুকর্ণগুলি ধক্ও সাম এই ছ্ই বেদ অন্গসারে সম্পন্ন হইয়! 

থাকে । 

অন্যান্য দেশে অন্যান্য শাখ। প্রচলিত থাকিতে পারে 

কিন্তু ব্গদেশে যাহার! আবাস গ্রহণ করিয়াছেন তাহা- 
দিগের মধ্যে বঙ্গদেশে আশ্বলায়ন, কাপ কুখুম ও 
আঙ্গিরস ব্যতীত অন্য শাখার নাম প্রচলন শ্রবণ কর। 

যায় না। সুতরাং চেঁবেরা চতুঃশাখী, অ্রিবেদীর। ত্রিশাখী, 
দোবের! দ্বিশাখী | 

খষিগণের উত্পত্তি। 

মুল- | ক্রহ্ধা- ) ম্যাযস্তব মন্থর পিতাবিরাট 
5. ভাহার পিতামহ ব্রহ্ম! 

এ তদল্গসারে ত্রহ্ম। লেৌক- 

পৌত্র_ | স্বায়ন্ুব নন্থ-এ পিতামহ বলিয়। খ্যাঁত। 

পু বিরাট. 

১ ২ ৩৪3৫ ৩ ৭ ৮ ৯ ১০ 

মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্া পুলহ শ্রভু প্রচেতা বশিক্প ভূগু নারদ। 

ইহা দগের নাম প্রজাপতি বা আঙছিদ খাছি। 

প্রজাপতি বা আদিম খষিথণ হইতে |. 

| মর উৎপন্ধি হয়।  গুজাপতিগণ। ও অন্র্ 



সামান্যকাণড। ৫৭ 

নিকট পুত্রত্ব স্বীকার * করেন | স্থায়ন্তঃব মন্গুর সন্তান 

হউক বলিয়! ব্রহ্ম! মানস করিলে প্রজাপতিগণ স্থবায়স্ত,ব 

মন্থর পুত্রত্ব স্বীকার করেন বলিয়] ভাহাদিগকে ব্রহ্মার 

মানস পৃত্রও কহিয়া থাকে । গ্ধিগণ হইতে সমস্ত প্রাণীর 
উৎপত্তি হইয়াছে । ন্ুতরাং খ্ষিগণ জগতের পিতৃ পর্য্যায় 

ব1 পিভৃলোক বলিয়। প্রসিদ্ধ । ব্রহ্মা! তাহাদিগের পিতা 

্তরাং লোকের সঙ্গে ব্রহ্মার পিতামহ সম্বন্ধ তদন্গ্সারে 

ব্রহ্মাকে লোকপিতামহ কহ শিয়| থাকে। এক্ষণে যদি কেহ 

এরূপ আপত্তি করেন যে খষিগণ স্থায়স্ত;ব মন্গস হইতে জন্মি- 

লেন অতএব ঞ্ধিগণ ব্রহ্মার গ্রপৌত্র ; পুত্র বলা ৰিধেয় 

নহে । তাহার মীমাংসাস্থলে ফ্কধিগণ বলিয়াছেন পুত্রশশব্দের 

অর্থ ধরিলে পুত্র, পৌঞ্ প্রপৌত্র, শিষ্য, শিষ্যসন্ততি, এবং 

যে ব্যক্তি কাহারও মানস অন্সারে অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে 

তাহাদিগকে পুত্র শর্ষে কহ! বায় । এবং লোক ব্যবহারেও 

দেখা যায় যে পিভামকের,€পীত্রের সঙ্গে ভ্রাতু সম্বন্ধ অর্থাৎ 
সমকক্ষত। ধরা যায় । সেই কেতু লোক ব্যবহারে প্রপৌ- 
ব্রকে পুত্র স্থলে গ্রহণ কর] রীতি, ন্ুতরাং ফ্কষিগণ প্রপোই্র 

হইলেও পুত্রস্থলে অভিহ্থিত হুইয়াছেন। 

কোন. কোন. খধি কাঙ্ীর পিভৃলোক অর্থাৎ জগতের 

কোন. বস্তু ব প্রাণী কাহা? হইতে উৎপন্থ হইয়াছে তাকারই 

বিষয় লিখিত হইল | এইটা দেখিলে পাঠকগণ বুঝিবেন 
আর্ধ্যজাতিরা ইতিহাসকে বড় ভাল বাদিতেন, এমন 
প্রিয় বন্ত ভাহাদিগের নিকট আর কিছুই ছিল ন| ।অহরহঃ 

যে সন্ধ্যা বন্দন করিতেন তাহাও কেবল ইতিহাস মূলক | 



৫৮ _. সঙ্বন্ধনির্ণয় | 

তর্পনাদি টবদিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি যে সকল নিত্য ওনৈমি- 

ত্তিক কার্য করেন তানাও এতিহানিক বিষয়ের স্মরণ 

করামাত্র তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই. নহে । আর্ধ্যেরা ভক্তি ও 

শ্রদ্ধার সহিত ইতিহাস পাঠ করিতেন। ই'হার। সঙ্কণ্প 
করিয়ণ ইতিহাস পাঠ করেন। ই'হাদিগের ইতিহাসের 
প্রতি এমনি' বিশ্বাস আছে যে সমাহিতচিত্তে সাঙ্োপাজ 

ইতিহাস পাঠ করিলে জগতের সমস্ত কামনাই সিদ্ধ 
হইতে পারে। এমন বিশ্বাস কি অন্য কোন জাতির 

আছে? তদন্রনারে কভ প্রকার ইতিহাসই স্থির 

করিয়] গিয়াছেন । প্রত্যেক বিষয়ের ইতিহাস বিষয়ক 

কার্য পরে দেখান যাইবে, এক্ষণে আদিম বংশের 

বিবরণ করিবার পুর্বে কোন, গ্রবরদ্বার কোন, গৌত্রটাকে 
পৃথক বা একীকৃত হইয়াছে তাহা দেখাইতে পারিলে 
আদি বংশের বিবরণটী বিচারকের নিকট পরিষ্ষট হইতে 
পারিবে জ্ঞান করিব] আগ্রেই সির ভি গোত্র ও ভিন্ন ভিন্ন 

প্রবন্প মাল! দেখান গেল। 

যথা" 

অপির যর সম্ভান | .. অত্রি সন্তান ॥. - প্রলত্তয-খম়ির সম্ভান। 

নু ূ ডি ূ ৃ 
[ | বছসংখ্যক সস্ভান- ানিতগাভম্লজ ৃ 

রহস্পাত উতধ্য সঙ্র্ত] সকলেই সিদ্ধ রাক্ষস বানর যক্ষ কির 
1 মহর্তি, বিষয়বাসন। 1 রস্থতি হাতি | « 

শুন্য । 



. সামান্যকাণ্ড। ৫৯ 

1 পুল খাবির বশ । | দিল খাবির বংশা। 
বাড 

ৃ |) | ৃ ৃ শলভ সিংহ কিস্প, রুষ ব্যাঘ, রি ঈহাই [| 
ক্রতু খাঘির বংশ। 

পুর রা ঁ 
সত্যনান্ ছায়। (হুর্যাসহচরী)। 

দক্ষের রসে প্রশ্ুতির গরভ'জাত একপঞ্চাশত. কন্যা- 
গণের বংশ অথাৎ প্রস্থৃতি পক্ষে দক্ষের দৌহিত্র সন্ততি | 

চা 

দাকণ অঙ্গ হইতে দক্ষের [হাথ 1৯ হইতে প্রস্থৃতির 
জন্ম জগ্মা। 

গুর্বোক্ত এক পঞ্চাশৎ ছুহিতাকে দক্ষপ্রজাপতি প্রস্থ 
তির প্রার্থনা অল্পসারে নিম্লিখিতরূপে পশ্চাল্লিখিত 
মছোদয়দিগকে সম্প্রদান করিলেন। প্রথম ১০ টী ধর্মের 
ভার্ধ্যা। তৎপরবর্ভা ২৭ টা চন্দ্রের প্ী। তদনুজা ১৩টা 
কশ্যপ মহর্ষির সহধর্মিণী ও সর্ব কনিষ্ঠাটী দেবদেব মহ্থা- 
দেবের অদ্ধণঙ্গী হন। 

ধর্মপত্ী দশকের নাম যথ1। | 

১ কীর্তি। ২ ধৃতি | ৩ মেধা [ ৪ পু্টি। ৫ শদ্ধা। 

কিয়া ৭ বুদ্ধি। ৮ লঞ্মজী। ৯ মতি। ১০ লক্ষমী। 

| চন্দ্রপত্বী দণ্ডত্ংিশতির নাম। 
. ইইাদিখকে নক্ষত্র শব্দে নির্দেশ কর! যায় (.২৭ নক্ষত্র , 
নহি ৩, 



৬০ সম্বন্ধনি্ণয় | 

১ ২ ৩ ৪ ৫. 

অশ্বিনী । ভরণী। কৃত্তিকা। রোহিণী। যৃগশির1। 
৬ ৭ ৮ ৯ ' ৯০ ১১ 

আত্রণ। পুনর্বস্থ । পুষ্যা | অশ্লেষা | মঘা ) পুর্বব্ণী | 

১১৫ ১২৩ ১৯৪ ১৫ ৯৬ ১ 

উত্তরফন্কণী। হস্তা। চিত্রা । স্বাতি। বিশাখা ।অঙ্গরাধ! 

১৮ ১৯ ২9 ১ ৬ ২৩ 

জোয্ট|| মুল1 | পুর্ববাষাঁঢ়া । উত্তরাষাঢ়া । শ্রবণা। ধনিষ্ঠা। 

২৪ ২৫ ২৬. ২৭ 
শতভিষা | পুর্বভাদ্রপদ | উত্তরভাদ্রপদ । রেবতী । 

শিবপত্বী সতী ( আদ্যাশক্তি )। 

মহাভারত দেখ । | 

ভাগবৎ পুরাণ অঙ্থসারে মন্ুবংশাবলী-- 

মঙ্গুর পরী শতরূপা। শতরূপা হইতে আকুভি, 

প্রসূতি, ও দেবস্থতি এই তিন কন্যা জন্মে । রুচি মুনির 

সহিত আকুতির বিবাহ হয়। আকুতির গর্তে ছুইটী 
সন্তান জল্মে অম্মধ্যে তাহাদিগের একের নাম বিষ), 

অপরের নাম দক্ষিণ] । বিষ্ঠপুত্র, দক্ষিণা কন্যা | বিষ 
মঙ্গর পৃত্রিকা । আকুতি মন্থুর পুত্রিক কন্যা ছিলেন। 

বির সহিত দক্ষিণার বিবাহ হয়। বির ওরসে 
দক্ষিণার গর্ভে তোঁষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শীস্তি, 

ইড়স্পতি, ইন্ধ, কবি, মি সাহ্ছ, দেব ও বোচন জন্ম 

গ্রহণ করেন। 



সামান্যকা 1 ৬৬. 

স্বায়নস্তুব মন্থর পরে শ্বারোচিষ মুন্তুর অধিকার সময়ে 

ইহ'শরাই দেবতা মধ্যে গণ্য । তৎকালে ইহার! ভূবিঙগণ 
বলিয়। প্রসিদ্ধ হন | স্বারোচিষের অধিকার কালে মরীচি 

প্রভৃতি খধি। তৎকালের ইন্দ্রের নাম যজ্ঞ | 

মন্কুকন্য! দেবস্কৃতির সন্থিত কর্দম মুনির বিবাহ হয়। 

দেবস্থৃতি হইতে কর্দম মুনির নয়ী কন্যা জন্মে। এ নয়টী 

কন্য। নব ব্রহ্ষির কর গ্রহণ করেন । 

মরীচি পত্বী কল! অত্রি পত্ধী অনস্থুয়ার সন্তান 

| | রা 
- ছর্বাসা সোম 
কশ)প  গুর্ণমাস ্জ- 

| ৰ | 
বিরজ . বিশ্বগ! 

তৎপরে দেবস্কৃতির গর্তে স্বণদী মন্দাকিনী জন্মগ্রণ 
করেন । দেবছৃতির গর্তে জন্ম পরিগ্রহ কে ইছার নাম 
বু হয় । * 

* মনোন্ত শতরপায়াং জিত্রহ কলযাশ্চ যজিরে । 
আকুতি দেবহ,তিশ্চ ৬কতিরিতি বিশ ও ২. 

আকুক্তিহ। রুচয়ে প্রাদাদপ্সি উহ সথপঃ। 

প্রজাপতিঃ স ভগবান জোিস্যাহজীজন |... : | 
* দিখ নং ব্র্গবন্চর্থীপরমেন সমগাখিন। ॥ চা (৭ 



নি স্বন্ধনির্ণয় | - 

দক্ষ গরজাপতির পুত্রণকে অষ্টবস্ুশবেদ নির্দেশ 
করা যায় |. অস্টবস্থর নাম »থা--+ 

»প ৮৮টি পাশপাশি পপি 

স্তয়োপুরুষঃ সাক্ষাৎ ক য় /ছ্েন্বরূপহ্বক, 

 যান্ত্রী সা দক্ষিণাতুতে পকুতানপারিনী |. ্ 

আসিনে। হগৃহহ পুত্র প রং বিভতরোচিষহ | 

সায় বোমুদামুতঞ্ঞারুচি জগ্রাভ দক্ষিণী ৭ ৪. 

তাস্তসকাময়মানাহ ভগবান, যজজুষাঁৎ পম্ভিঃ । 

তুষ্টারাৎ তোষমাপরে। জনয়ৎ ঘাদশান্ম জান, | ৬. 
ভোষঃ গ্রতভোষ; সন্তোষ ভন্রশাস্তি রিড়ল্পতিঃ। 

ইদ্ধঃ কবি? বিভুঃ সহঃ তুদেকে। রোচনোদ্ধিষট, || 

. ভুষিতা নাম €ত দেবা আসন স্থায়ভ বেতস্তরে | 

মরীচিমিশ্ঃ খবয়ে। যজ্ততহর গণেশ্বর511৮ 

প্রিঘব্রতোতান্পাদে। মন্ুপুত্রো মহৌজসৌ । 

ভৎপুত্রপেক্রনগ্ড, ৭1 মনুরতভং তদস্বরহ || » 

দেবহ,তমদাত্তাস্ত কর্দমাঘাজ্মজাও মনুঃ | 

তখসছুদ্ধি ক্ষতগ্ায়ং ভবত। গদতো। মম.।1 ৯০... 
দক্ষায় বরক্গপুরায় প্রস্ুতিৎ ভগবান, মনুঃ। ্ 

| প্রায়চ্ছৎ ঘ্রুক্কঃ স্গক্স্িলোক্যাং বিততোমহান 1 ৯৯ 

যাও কর্দমতা হাত প্রোক্তা নবব্রঙ্গষিপত্ুয়ঃ | | 
ভালাংপ্রস্ুতি প্রসব প্রেইজমানহ নিবোধমে 11 ১২ 

পত্ধীমরীচেস্তকল! হুষ বে কর্দযাত্মজা। 

কশ্যপং পূর্ণ মাস, যয়োরাপুরিতহ জগৎ।1১৩ 

পুবিমাহসুত বিরজং বিশ্বগাঞ্চ পরস্তপ । 

দেবকুত্যাৎ হরেঃ ঃপাদশৌচাৎ বাহতুৎ, সরিদ্দিবঃ, 11১৪ | 

 অজ্সেঃপত চানসংলাত্রীন, সযশসঃহ তান, । ্  রড নু 
দহ ছুব্বাসসং োমমাক্মেশ বরক্মসভ্বান.. 1৯৩ 

ভাগরৎপুরাণ, সু পরাক্রয় ! 

চি 



সামান্য কাণ্ড | ৬৩. 

১২ ৩:১৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ধর । ধূব। সোঁম । অহ 1*অনিল-1 অনল । প্রত্যুষ। প্রভাস।' 

দক্ষ প্রজাপতির, পত্রী ইডি ব্যতীত অন্য পত্বী 

সন্তানগণের নাম | ষাধা_ নি 
পি রঃ 

ধমার শ্বসার রুঙ্জার শাণ্িলীর মনশ্বিলীর এভাঁভার সত্তান 
চে 

|ধর, ্ রক্মবিদ, ধব। অনিল, ন্ডু আগ্রি, চন, | 
| প্রত্যষ গভাস 

দক্ষপত্ী গ্রস্থুতি দুহিতা কশ্যপপত্রী ভ্রয়োদশকের নাম 

ও বংশাবলী যথা ।_- 

ন ৰ ্ ৪. ৫ ঙ 

অদিতি । দিতি। দল্গ। কালা। দনায়, | সিংহিক|। 

৭ ৮ ৯... ১০ ডি ১২ 
ক্রোধ | প্রধা | বিশ্বা | বিনতা | কপিল! | মুনি। 

১২৩ 

ক্র | 

অদ্দিতিবংশ (বা আদিত্য গণ ) রা 

নস হ ৩. ৪. & ৬ ? ৮. * 

ধাত1। মিত্র | অর্ধ্যম1 | শত্রঃ । বরুণ ) জাল! ভগ। বিবন্বান,। পুষ। 

১৪ ৬ সহ 

সবিতা | বব] । বিস্ক 1 জজ ও ক্ষণ দেবগণের মখে) গণ্য । 



৬৪ অঙগরিয় | 

দিতির বংখঁ (বা দৈত্যগণ ) 

| ছিরণ্যাখ্য হিরণ্যকশ্শিপূ, 

হিরণ্যক্শিপুর বংশ 
| | | | 

সী সংহ্ধাদ অন্ুহ্দাদ শিব বাসক্ষল 

ৃ বিরোচন কুস্ত নিকুস্ত 

[খাদ _ 
ৃ 

বাণ 

দলুর সম্তান বা ( দীনবগ্বণ) 

দানবগণের পুত্র পৌত্রাদি অনন্ত সংখ্যক ন্মতরাৎ 

এখানে নাম নির্দেশ দ্বার! পুস্তক বাছল) করা ঘায় না। 

াহ্াদিগের মধ্যে যেগুলি প্রসিদ্ধ ভীহাদিগেরই নামো- 

ল্লেখ কর! গেল । নমুচি, পুলোম, শ্বর্ভাঙ্গ; অশ্বপতি;রষপর্কর। 

শর্ত) ও শলভ | দল্গুর পুজগণ মধ্যেও একজনের নাম 

চক্র ও অপরের নাম সুধ্য আছে। | 

দম্থুর পৌন্রগণের মধ্যে বাতাপী অতি গ্রনিদ্ধ। 

'কশ্যপ জায় সিংহিকার গর্ভে কশ্যপের চারিপুত্ত জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহাদিগের জোষ্ের নাম রাছ, মধ্যমের নাম 



সামানাকাণ্ড। ৬৫ 

লুচত্র, তূতীয়ের নাম চক্দ্রহন্তা ও সর্ধবকনিষ্ঠের মাম চক্র 
প্রমর্দন | এই চারিজনের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য | 

কশ্যপমছোদয়ের.পঞ্চম পত্বীর চারি সন্তান | 

বিক্ষয় : বল বীর. বিতর 
ই'হাদিরে নাম অন্থর। অন্থরকুলের মধ্যে বিত্রান্থুর 

একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি । 

কশ্যপের চতুর্থ পত্ধী[ কাল! ] ব! কাষ্ঠার বহুতর পুত্র 
জন্মে কিন্তু তন্মধ্যে কেহই বিশেষ প্রসিদ্ধ নহেন। ইহারাও 
অন্মরকুলের মধ্যে গণ্য । ইন্থাদিগের মধে]ুবিনশন, ক্রোধ, 

ক্রোধহস্তা ও ক্রোধশক্র নিতান্ত অএসিদ্ধ নহেন। 

[বিনতাসন্তান | 
৫ 

| | রড | 
অরুণ ও গার. 

কদ্রুসন্তান [বা অষ্টনাগ], 
শপ পিপিপি পাশা পা পপ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ এ. ৮ 
শেষ অনন্ত বান্দুকি তক্ষক ভূক কুম্ম কুধিরক নাগ 

কশ্যপপত্থী মুনির সন্তানশণণ সর্পজাতির মধ্যে গণ্য | 

তন্মধ্যে কালীয় নাগ অতি প্রসিদ্ধ! বহাভারত। শষ, 

পল্প” কম্বল, মহাপন্স, ককটক, ধন্য কালীয়, হৃতরাইু, 

পিঙ্গল, মণিভদ্রক, ও. শীবারত, প্রস্থুতির কোন কোন 

নাগকে কেহ কেছ অইনাগ নধ্যে মমিবেশিত করেন এবং . 

লি 7 8 

সি 



৬৩ সহ্বন্ধনির্দয় | 

পুর্ববোক্ত নাগের ভুজজাদিকে পরিত্যাগ করেন। কৃত্যতন্ 
দেখ। 

কশ্যপ পত্রী প্রধার সন্তান গণমধ্যে কতকগুলি স্থরকুল 

কতগুলি অস্মরকুলঃ এবং কতকগুলি গন্ধর্ব কুলের সঙ্গ গ্রহণ 

করিয়া সঙ্গদোষে বা গুণে ও তৎ শ্রেণীর মধ্যে পৃথক রূপে 

পরিগণিত হন | | 
.. এরধার সন্তান সমুহ মধ্যে িশবাবন ও ভানু দেবগণের 
মধ্যে খ্যাতীপল্না ধাহার! গন্ধন্ক কুল বলিয়া খ্যাত'তাহার] 
আবার ছুই ভাগে বিভক্ত । অপ্সরা কুল ও গন্ধর্ব কুল। 

অপ.সরা বর্গ স্ত্রী জাতি, গ্ধব্বগণ পুরুষ জাতি । 
অপ্সরাকুলের প্রসিদ্ধ ্্ীগণ | পন্বরবকুলের প্রসিদ্ধ বক্তি- 
অলম্ব,যা” মিশ্রকেশীঃবিছ্বাৎ- |: বর্ণ 

পর্ণ, ভিলোতমা, ; রস্তা, | বাহু, হাহা, হু, ও তুর 
মনোরমা, ও কেন্সিনী  ' | এইচারিটীই বিস্বেষ অগ্রগণ্য । 

কশ্যপের প্রিয়তম পত্বী কপিলা হইতে... 
» শি (২... ০ ০] ৫1. 

অমৃত বিঞ্রজাতি গোসমুহ গন্ধর্ব অপ্সরাকুল এই পাঁচ 

মা নিধি ব। সন্তান জন্মে । এই সকল সন্তান ছি স্ক্টি 
গরক্রিয়া পরিবর্ধিত হয় । 

 আর্নীকুমারদ্বয়' কশ্যপের পৌত্র 
 বড়বারূপী লবিতা স্বাস্্রীনামে এক অশ্থিনীতে উপগত 

হন, স্বাী, একেবারে পুজযুগল প্রসব করে। ইহারা 

' সবিতৃ লন্তান,  একগন্য শরগণের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত 

হইলেন । | টাই 



সামান্যকাগড | ৩৭ 

বৃহস্পতি দেবতাঁদিগের পুরোহিত | ইহাকে স্ছরগুরু 
বা শ্গরাচার্ষ্য ও বলিয়। থাকে | 

ভৃগু ব্রণের বক্ষে ব্রক্মার হুৎপত্ম হইতে জন্মগ্রহণ 

করেন। কশাপের ভার্যয1 দনায়,র গর্ভে পুলোমা নামে এক 

কন্য! জন্মে, মন্্ষি ভৃগু এ কন্যার পাণি গ্রহণ করেন । 

ভুগুকুল । | 
ভূণ্ড .[ভূপগুপত্বী পুলোমার বংশ 

শপ শসা শিপিপিশা 

কবি! | ও 

ক্রু রী চ্যবন টি এ ধা €মন্ুকন্যা আরুষীকে বিবাহ করেন। 
রি বর আর শো) ক্ষল | ওক হুকন্যাকে দ্বাররূপে গ্রহণ 

| এব 1 করেন, তাহার গর্ভে প্রমত্তি নানে 
| রি ওবেরর এক পুত্র জন্মে । প্রমতি 

| খাটিক . ঘ্তাচীকে ভাধ)ারূপে স্বীকার 

মা রি করেন.। তাহ। হইতে প্রথৃতির এক 
জামদা 

উর 1 পুত্র জন্মে তাছার নাম রুরু | 

জামদগ্য (পরুষ্রাম ) 

রুরু প্রমদ্বরাকে বিবাহ করেন, ইহার গর্তে রুরুপূত্র 

শুনক খধি জন্মগ্রহণ করেন । শুনকের পুত্র শৌনক। 

বশিষ্ঠ খবি অরুন্ধতী ও অক্ষমালাকে বিবাহ করেন । 

জগতে এই ছুই ললনা স্বাধ্বী ইনিএগর মধ্যে পুরোভাগে 

আসন প্রার্ত উরি, | .. 

পপি শশা টপস পিশিাপাপাটিশিপীপিপীপিশী স্পস্ট 

* চনধার্তস্যতনয়া জাতা অহুরধাজ্কাঃ । 
টব খাত শো ক্ষলস্চেত্তি বাগ্মিলঃ 

_ক্কালিকাপুরা* 1. 



৬৮ _. লন্বন্ধনির্ণয়। 

্রক্মা পিতা | অরুত্ধতীর গর্তে বশিষ্ঠের 
ওরসে শত্তি খধির জন্ম 

| হয়। অরুদ্ধতী কর্দম খবির 

শিং দিত _ছুহিতা। 

12 র রঃ | 1 

| | 
বশিষ্ঠ বংশ মুল বা পিতা 

ব্যাসদেবক প্রপন্র ] 

অঙ্গিরা বংশ 

অঙ্গিরা_-ক্দম খষির কন্যা শ্রদ্ধার পাণি পীড়ন 

করেন | শ্রদ্ধার গত্তে ইহার ছুই পৃত্র ও চারি 

কন্যা জঙ্মে | পুত্রদ্বয়ের একের নাম উততথ্য এবং অপরের 

নাম বৃহস্পতি | কন্যাচতুষ্টয়ের নাম কহ, .রাকাদিনী, 

বালী ও অন্থমতি। 

কপিল খধি-কর্দমমুনির পড়ী দেবহত্তির গর্তে, জম 
পরিগ্রহ করেন । কপিলের, পুক্র-কুশ নাভ, তৎপুত্র গাধি ও 

তৎ্ন্ত রিশ্বামিত্র | | এ 

-ছরস্বাক্গ খধষি _-উতথ্য মুনির পন্থী মমত।র গর্তে বহ- 

স্পতির ওরস জন্মগ্রহণ করেন । ব্রহ্মা, বহস্পতি ও উতথ্য 

গ্রহ্থতির বর অন্কুসারে তরদ্বাজ অত্যন্ত মান; ও বিদ্বান, 
হন। বাক্সিদ্ধ ওছিলেন। 

অক্টাবক্র___কছোড় মুনির | তরদ্বাজ হইতে তরদ্বাজ 
.. অস্তান), গোত্র স্া্টি। ভাহার জন্ম 

উশরথা জোন পুজ বিবরণ বথা ।__ মহর্ষি 



বাছাবাকাণ | 

কপ 7 কা 

রথ নামা কষতরিয়পূতর | 

কুশিক-ইহার অপর নাম 

| বিশ্বামিত্র। 

আন্তিক--পরাৎকারু সন্তান । 

জরতকারু--জটাচর্ব ৰংশ- 
| সম্ভত। 

ভিশিরা- সব্টামুনির সম্তান। 

বালখিল্য--ইহ্ার৷ ক্তুর 

লককান। 

সংখ্য। ৬০০০০) পুজস্ত্য কন্যা 
সন্গতি ইহাদিগের শর্ত | 

ধারিনী। ইছায়া অঙ্গ এষ প্রমাণ, | € 
1 অমৌঘ বীর্য হইতে. এক 

1 সন্তান জদ্থিল :. তাহাকেই 

1 ছরদ্থাজ কছা হায়। 
 গত্তস্থ শিশুকে বৃহস্পতি এই 

টা ধার মানস শাপ দিলেন যে তুমি জনক 
. শুক্র, | হও । নেই গুজে নাম দীঘ 

|তমা। 

1 নিংক্ষেখ 

তি ও উদ্ধরেতাঠ। 

ধাতা 

ও সনন্দ 

কষ, বিবরণ 

মহাভারত, আদিপর্ক সন্তব 

তরদ্বাক্ষের 

উতথ্য 

দেব মরুৎ দেবের উদ্দেশে টি রা 
| বজ্ঞ করেন | তাহারা প্রসঙ্গ 

৬৯ 

পুতবিরছে সোম- 

হইয়। পৃত্রে্টি যাগের ফল 
স্বরূপ তুমি পূর্ণমনোরথ হও 

বলিয়া আশীর্ষাদ করিলেন. 
ত্ৰাহাদিগের সেই আশীর্বাদ 

প্রভাবে উতখ্য পরী মমতা 
শর্রবতী হইলেন। মমত। 

খন পুর্ণগর্ত? তৎকালে বই" 
স্পতি কামাতুর হইয়া! মম- 

তাতে উপগত হন। কিন্তু 

গত্ত্থ পুত রহস্পতিবীর্য্য 

পাদছ্বারা, বহিষ্কৃত করিয়। 
দেয়। .কিস্তু, বুছস্পর্তির 

তখন 

অমন ভরঘবাজকে . 

ৃ কারিয়া গ্যামীস 



] ৭0 | নবস্ধানির্ণয় 1 ূ 

পর্বাধ্যায় দত্যবতী সমীপে | নিকট ক্রন্দন করিতে করিতে 
ভীম্ম কর্তৃক পরশুরাম | উপস্থিত হইলেন,স্বামী পরি- 
উভগ্য ও দীর্ঘতমার উপা- ত্যাগ করিলে ব্রহ্ম আ.সিয়া 

খাল দেখ । [তাহাকে স্বাধৰী খলিয়া নির্দেশ 
করেন । বহস্পতিও কছেন,রে 

মু ভুই ইহাকে ভরণ কর 

এই শিশু আমাদিগের ছুই 

ভাতার ওুরসন্ভাত, এজন্য 
ইন্তাকে দ্বাজ এবং তুই ভরণ 

করিবি বলিয়!. ইহার নাম 
তরদ্বাজ হইল | 

_. ধন্ঘশাজ্রান্থসারে স্থষ্টি প্রত্রিয়া দেখিলে এই মাত্র জানা 
ধায়, যে, হিরণ্যগর্ত পিতামহ ব্রহ্মা হইতে স্ষ্টির পুর্বে 
বিরাটের জন্ম, বিরাটপুভ্ত স্থায়স্ত,ব. মন্থর নিকট মরীচি 
প্রভৃতি, প্রঙ্গাপতি : বা খমিগণ..-ত্রহ্ার 'গানস 
অন্থসারে পুত্রত্ব স্বীকার করেন। : ইহাদিগকে সেই 

অন্য ত্রজ্মার মানসপুত্র, বলি] থাকে । ইহ [রাই প্রজা 
স্থছ্টি করেন, এজন্য ইহু1দিগকে প্রজাপতিও কহা ধায় । 

এই সকল খষিগণ যাহাদিগকে স্থষ্টি করিলেন ভাহারাই 
সমস্ত জগতের পিভৃলোক বলিয়। খ্যাত |. 

 শধিগণ হইতে পিভূলোকের জন্ম | 

ই পিডৃগণ ১ দেব প্ত দানবের জন্ম 
৮. দেবগণ ডি জগতের সমস্ত স্থাবর জঙগমের 

 উউতপভি | : মনু: ৩. আ. ৯৯৩ ছুইতে ২০১ শ্লোক দেখ | 



সামানাকাণ্ড 1... .. ৭১ 

কোন গণের: | কে শিক | রর জী উ শিুলোক কাঙছার র 

সম্তান্গ, ৃ 
(০ 

সাধাগণের সোমসদর গণ রে 

(দেবগণের  অগ্রিঘর্ভীগ্রণ 

দৈভযগণের [.প্বহ
িবিদ শব 

হক্ষগণের | 
রম্ষ'গণের 

গন্ধর্ধগণের | 

উরগবর্ের | 

2 2 ৪ ৮ সূপর্ণ গণের | 

কিন্গরগরণের .।.. ৃ এ রিড দুর 
| . সোমপাগণ." 71 
ৃ ব্থিগপর) অগ্রিদ্বতাগণ 1 ৃ 1 কৰি (ভু) পুক্জ 

(সৌম্যগশ . 78... ) 

ক্ষরিয়দিগের ইরবিতুক্বিগণ এ সন্তান 
টা রর আজাপাব রগ | লারা সন্তান 

| দৃকালিনবর্থ 

১ রক্ত টিহিসনর্রহন র্ চি টিভি 

নি খৈরুপচণ্যাহ্যনি দৈহাদিযোখত |) | রে ০ 0 



৭২ সম্বন্ধ নির্ণয় 1. 

ক্বন্দপূরাণের বচনাচক্ছলারে ইহাই নির্ণয় করিতে হয় যে 

রবি (স্ুয্য ) যে সময়ে ভূমগুলে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন 
তৎকালে তিনি কলিঙ্গদেশ্ে জন্মগ্রহণ করেন | চন্দ্র যে 

সময়ে অবনীতে অবতীপ হন তৎকালে তাহাকে বমুনাতে 

সুতিকাথৃহু গ্রহণ করিতে হয় । মানবগণের উপকার 

সাধনার্থে অঙ্গারক (মঙ্গল) নভোমগ্ডল হইতে অবস্তী 

দেশে অবতীর্ণ হন। তদস্সারে অবস্তী দেশকে তাহার 

জন্ম স্থান ধরা ধায় | পণ্ডিতেরা মগধদেশই বুধের জন্ম 
স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন | বুধের পিতা চন্দ্র । 

এসপি পাপা পপ 

মনো চৈরপ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ তুতা। 

তেষাম্ৃষীপাৎ সব্রেষাং পুজ্রাঃপিতৃগণাঃ স্ম.তা 11 
বিরাটত্র তাং সোমষদ্ঃ সাধ্যানাৎ পিতরঃস্মতাঃ । . 

অগ্নেতবত্তাশ্চ দেবানাং মরীচ্যা লোকবিশ্রুতাঃ 11 

দৈত্যদানবঘক্ষাণাং গন্ধব্বোরগরক্ষসাং । 

সুপণকিন্নরাখাঞ্চস্কস.ত1 বছিষিদোহ ভ্রিজাও || 

সোমপা নাম বিপ্রাপাং ক্ষত্রিয়াশাং হবিতুজঃ। 

বৈশ্বানামাজ্যপ। নাম হুদ্রাণান্ত হকালিনঃ। 
সোমপাস্তকবেঃ পুত্রা হবিম্মস্ভোৎগিরঃ হতাঃ।1 

পুলভ্যযস্যাঙ্যপা: পুন্রা বশিঠস্য তকালিন2 ॥ 

. অনিদঞ্জাননঘিদগ্জান, কাব্যান বহিহিদত্তঘ!। 
অমিন্বত্তাহস্চ সৌম্যাশ্চ বিপ্রাশামেব নির্দিশেহ || 
বএতেতুগপামুখ্যাঃ পিতৃশাহ পরিকীর্ডিতাঃ 1 
তেঙামপীহ বিজ্ঞেয়ং পুত্রপৌ্র মনন্তকং |! 

খবিভ্যঃ পিতরোজাতাঃ পিতৃতযো দেবঙানরাঃ । 

 দেবেভ্যত, জগখসবর্বহ চ্রং ্থাণ, পু্রশঃ 11 



মগধ দেশের, পর পের সি । এ মারে অগধ 
দেশীয় ক্ষত্রিয় গ্বপ আপনান্িগকে চজ্জহৎশীয় লিক: প়ি- 

চর €দন। বর্তমান পাটন! €৫শাঈলীপুত্র ) লগ্গরে চন্দ্র 

বংশীর নরগতিগণের বাজ “সিংহাসন ছিল। : ব্বছস্পতি 

নিদ্ধুদেশে জবন্ম পরিগ্রহথ করিয়া স্থররলোকে, গমন করেন।, 

তথায়-ভ্রিনি, ভাহাদিগের পৌরহিত্য শ্বীকজর. করিয়া চিয়-.. 

সখে-বাদ, করিতেছেন 1... শুক্র মহোদয়. ভোষকর্টে 

(ভোজদে শে.) গ্রন্থৃত হন 1. স্তাহাকে, বুহুস্গাতি 

পণ্ডিত বিবেচদ। করিধা অসঃর গখ শুক্রকেই.. আপনাদিত গার. 

গুরুর পদে আতিতিত করিলেন 1 সৌরাউ, দেশটী শনৈত 
হের জন্ম ভূমি বনি পরিগনিত ও তদ্ধেতুকই 

পবিত্র | অন শ্রেষ্ঠ রাহগ্রহ শ্রথমে নাটিকা পুরে 'উদিত 

হন ছু গ্রহের এখম উদয়; স্থান অন্তবে দদী প্রদেশ |. 

ক গুণের বচন
 বথা। 

জনমত গোঅদেতে
ষাৎ ৰ স্থা

ন । রি 

সেন হলি
 গাছে মাবমানিভা |

. 

ই
 প
া 

* হুমা
 ক হ

্নাঃ
। 1. রা 

রর রর
 ূ 

চার স্ ৮৮০
 ঠা রে ৰ্

 ৮ 

ক রা
 পা 



শ৪ অন্বন্ধনিরর) 

কেতবাজমিনেয়াশ্চ গুহা লোকসিক্রে্াঃ 8, 
তদেগাত্র জাতীদজ্ঞাবা হোদহষঃ কুরুতে নবঃ। 

তস্য ফলনাপে, গতি নচত্খযজি দেবতাঃ । 

পু নহ ত্তৎ নচ সংক্কারো। নচ বজ্্ফলং লভেৎ |) 

 জে]াতিস্যতে গোত্তিলকাত্যায়ানৌ-- টিকিড ছি 

বাক্ষণো ভার্গবাচার্ষো ক্ষত্রিয় বর্কল্োহিতে। 

বৈশেট। দোমঝুখৌটচৰ শেষান, সরান. বিনিঙ্দিশেখ 

রে ববি (সূর্য্য ) অদিতির পুত্র _আদিত্য, আদিত্যগণ 

কশ্যপ-সম্তান স্থতরাং তিনি কাশ্যপ গৌত্র। সোম €চক্্রমাঃ) 

অভ্রিমুনির নয়ন হইতে উত্থিত হন স তয়াং ভাহার গোত্র 

আত্রেয় | জ্যোতি ্ পণ্ডিতদিগের মতে মল গ্রহ 

তরছাজ, গোবরভাশী।. বুধ সন্তান, স্ তরাং নি 

ও আত্রে গরোত্র। বহ্পতি অঙ্ির! বংশে এস্থত হন 

এই কারণে তিনি, অজিরা শব ভাগী। শুক্রগ্রহ ভার্শব 

গো বলিয়া! উল্লিখিত হই খাকেন। শনি কাশ্যপ 

গো । । রাছ উপহীনসি গোত্র । : কত মিনি গবোজ। 

ভারতবার  জ্যোতিবিদ্গণ এই নবগ্রহকে আবার 

চার, বর্ণে  বিভক্ু করিয়াছেন ।, খর ও. চে ব্রা্মণ 

র্ জাতি। রবি ও. জব ক্ষবিয় জাতি।.. লোন,ও বুধ 

| ইহারা ইশ জাতিও, শনি জাছ,ও কে য় পূতরবর্ণ। 

গ্রহণের জন্বস্থান, জাতি 2 হঙ্গার ছশান বর, অবশ্য 
ই তে 

একটী উপদেশ পার! বাইবে।... 



 সাধানাকাণড। রে 4 

গ্রহের নাম: টু টক "গ্োঁজ 

রি 

মঙ্গব .. অবনতি দেশে. ভরা... ক্ষত্রিয় 
বুধ... মগধ দেশে. আতের . বৈশ্য 

ব্হস্পতি : সিদ্ুদেশে .. অঙ্গিরা ব্রাক্মণ-- 
শুক্র... তোজকটে.. ভার্খব . এ... 
শনি :. :, -লৌরাউু, : ..কাসটপ  : শুর. 
রাহ. .. নাটিকাপুর টপহীনসি এ 
কেতু ্  অর্তবেদী ূ ্ৈযমনি খি 

র্ধকালে হর্ষ ডজ্মাদি গ্রথগণকে পরমেশ্বর ডিএ 
লোকে পুজা করিত. বখন, লোক, সকল অপেক্ষারুত 
জ্ঞানাপল্স হইজেন তখন এ সমন্তের  প্রাতি এঁশিকশক্ি 
প্রদান করিবার বিষয়ে লোকের, রুচি পরিবর্ত ও. বিশ্বাসের 
খর্ধত1, হইতে জাগিল |. ভৎকাজে ইহারা, প্ররসেক্থরের 
রূপ হইতে বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন / 
ভাহাদিগকে যে ক্ষ ্  ভাবে, বদন, অবস্থায় আবিস্কত 

রি ইন হা 

্েপ পারে। 1. | 



শর রূপে ও শ্রহগ্গণ সেই এই. '্গষির বংশীয়, তদ্দেশ 

নিবাসী, এবং [তিনি ষে এ গ্রহ্থক ভার স্বভাব ও. শক্তি 

| বা মানবীর ঘে বর যে ব্জুর বলিয়া স্থির 

এইকপ: বাং; না করিলে, এ্হগণের তি বাসস্থান, 

ও গোতরাদির গতি বাগে না এবং খবিদিগের, বাস 

| স্থলের সীমা নির্দেশ, করা যাইতে পায়ে 
না | 

ঝহিদিগের বংশাবলী একপ্রকার বলা হুইল, এক্ষণে | 

গোত্র প্রবর্তক গ্বিদিগের কত গোহগুলির প্রবর বলা 

আবশ্যক) তদস্কুলারে এই খানে প্রত্যেক গোর 

প্রবর গুলি লিখিত হইনি ) রাতে 

য- খর, পম, বান ডু 
৬ 



গোঁত 577 উজ 

বিচ. বিজ্ঞ. রব .. 
কাশ্যপ- 1 কাশ্য অসার ০ রর - দৈকা 

কুপিক_. (কুশিক _ কৌশিক _বিশামিত 
কৌন্ডিল্য__ রি কৌগ্ডিলঃ ভিমিক কৌৎস্য সপ রা 

গর্থ_. 

| | ্ 

রা 

রি গার্থ কোন মাব্য 2০ 

ব্য হলি  সারম্বত শা 
[ ইজমিনি উপ সাস্কৃতি ২: 

আলম্যান শাঙকায়ন শাকটান রা শ 

অব্য__ 4 

জৈমিনি_ 

আলম্যান- 1. 

বাকি. 

৬ & ভ &' & ৬ $.. রে রি 

চি 



| শুন শৌনক রা | 

[হাসির অরীচি কৌশিক 
| অপস্ত্য : দিছি, ই্সিনি 

- াশথাকসন আগিরস বাহছল্পত্
য অজমীড_ 

ল [লীকালিন কআলিরসবাহস্পত/জপ
লার নরক 

| ভরদ্বাজ আজির্স. বাহ স্প
্ত্য শর 

ওম দির ব
াথস্পত্য _নৈঞ্জরা

 

রর খোর জঞা রী ও যোগরূটী অর্থ (লিখিত 

হইয়াছে, ত্বান্থার সমর্থন, করিবে নিশ্চয় বোধ হইবে ষে. 

শৃত্রগণ এক গৌত্র হইলেও পরস্পর এক বংশীয় নছেন | 

ও সাহারা চি সারে ৫ গো ভজন,
 করেন | 



রর 0 ১. | িনপ . 

ন্বিতীন্তঃ গ্রবরের বৈসা দশ) ফিনিনর রক এফ বিধ- 
নাম ধারী অপর স্কবিকে সখকবংশসনভৃত বলিয়া নিণয় 

করিতে পারা যায়. তৃতীয়তঃ গষিদিগের বংশাবলীর 
পরিচয় দ্বারা আর একটী উপদেশ পাওয়া যাইতেছে, যে 
গ্রজাপতিদিগের ছহিতৃ-_সন্তান_দে দৌহিত্রগুলিই. ব্রাক্মণ- 

পদবাচ্ট হইলেন, পোরগুলি ক্ষত্রিয় বা. রাজন্য আখ্যা, 
ধারণ করিলেন । | 1 | 

এক্ষণে একটি আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, পুন্র - 
সন্তান অপেক্ষা দৌহিত্র সন্তান কেন ব্রাহ্মণ রূপ মাননীয় 

সম্মান পাইলেন ? পৃজ্রগুলিই বা কেন তদপেক্ষা নিক্ন- 
শ্রেনীতে আপীন হইলেন ?. এই ছুইটি প্রশ্ন, শুনিতে 

ষাদৃশ অকিধিৎকর বলিয়া বোধ হয়, মীমাংসা করিতে 

গেলে তাদৃশ বোধ হইবে লা... | 
 মন্বর্ণ ুত্রগণকে রাজ্য ভোগাধিকার গ্রদান হি 
ছিলেন ল্ুতরাং পিতৃ আজ্ঞা হত পুত্রগণ রাজ্যভার গ্রহণ 

করিয়া! তাহাতেই' একান্ত ব্যাশক্ত হন বলিয়া উহার! 
রাজন্য (ক্ষবি) অখ্যি পাইলেন। আর্ধযজাতির 

জাতি. হাহ ইবর। সন নুর ছহিত্ সন্তানগণ 
ও বাক্ষণ( , . বশী বলিয়া: দৌহিতরগ্রণ রাজ্য 



আাতীয়, বারসায়ে (কট) মনোভিনিবেশ 

শুর বানিয়ে. সটান কারিলেন, অসার 
তাহারা ত্রাহ্মণ উপাধে ধারণ ক্রেন 1.. | 

| এন্গাপতিদিগের দৃষ্টান্ত অন্থলারে অ্যাপিও লৌকিক 

ব্যবহারে দেখা যাইতেছে যে, সকল ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত 

মান বযক্িদিগকে কন্যা সং্্রদান করিয়া থাকেন, এবং 

পুত্রদিগকে দারপরিগ্রহ করাইবার সময় অপেক্ষাকৃত হথযন 

কুলমীল বিশিষ্টের কন্যাগ্রহণে, অনিচ্ছুক বা আপনাকে . 

অসক্তান্ত জ্ঞান করেন না। এইরূপে দৌহিত্রগণ পুত্রপৌত্রাদি 

'সপেক্ষা মাননীয় হইয়াছে ; দৌহিত্রগণ এতদুর সম্মানের 

স্থান অধিকার- করিয়াছেন যে. পিতুত্ান্ধ দৌস্িত্রকে 

অবশ্য ভোজন ক্রাইতে হইবে । ৃ প্ভাজন করাইলে 

পিতৃলোকের তি অনন্সথায়ী হয, এই সু ধরিয়াই 

আর্ধযজ [তির সমাল মধ্যে ৌপনঃ স্যাম সংস্থাপিত 

হইছে. 

লু হা *উ॥ চাইছি ত 1 রং 
রি ] রা টে শা ত ০ ৭ 1 এ ফা" রঃ , সাত 37.. ৪ সু আদ ৮3. ্? 

রঃ (778. সু ৭০ প্র 4১ ১৬ 198 1৮188225788 ভে হ 
এডিসি ভিসি টিনের 88৫14 রণ: ১ 

শশা 5 3 
এ ০ লিন পুলে ১1555 1০১5জিসুসিন তত উ্গা লি মা 

০১846884855 জারা চাটি 8 সি 
ঠ. ২১০ 5 ্ 8:০8 51৮55 তত সখ লক এবি, নি ২ 

 ভারতমঃ, স্থলে নংক্ছা রিং / “বা” ধা... ন্ ০ 
শীত যাগ হি: 1.4 দিক ই. ইত 5 সিন ২.0 ২১ 
বৃ ভিটা সা ৮ ঃ 



.হাছারা স্থান জট ভাহারা যা রত প পক্ষে ডগ 

উক্ত সম্ত্রান্ত রংশীয়দিগের, কোন .একতমেয় অধস্তন সন্ততি | 

হন তখাপি হবস্থানন্থ জাতীয় অপেক্ষা মাননীয় ন নহেন |. 

. চুপ তাত) |... 

 স্থায়ন্ত, ব অন ্রজ্মার পো ।. প্রজাপতিদিগের 

পিতা. ও মানবীয় নী সবক । প্রতিক্পে এক এক 
মন্থর অধিকার হয তদস্থসাররে চু, মনু অধিকারে . 
্দ্ধার এক অছ্োরাত হ্য়। রজ্মার পক দিবসের চতুর্দশ... 
ভাগের, এক ভাখ এক এক বর রিং কঃ গ্রে 



রঃ ৮ 

ৃ সেই তেই সেই দিক্পাজানি কুবি শাসন করেন। 

ছয় জন মস্থুর অধিকার গত গাছে এক্ষণে বৈবন্বত মন্র 

অধিকার চলিতেছেন ইছার অধিকার গত হইলে ব্রচ্গার 

এক দিবসের ু রান্ধ গত হুইবে পরাদ্ধ” থাকিবে | শ্রথমান্ধ 

দিম, প্লান রতি । এক দিন ও এক রাত্রি গত হইলে 

পুনর্জার  ভ্রিজ্ঙ্গতের । ৷ জায় ও... হ্যা্টি হয়। 

আঙ্্া। ব্বাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। রাজির 

শেষ, ভাগে সমুদয় ক্ষটতস্তর ধ্বংশ হয়। প্রভাতে 

না হবপ্পোখিত হইয়া পুনর্ঝার জগ ্ছিট করেন 4 এই- 

রূপে চতুর্দশ মন্ গত হইলে এক এক কণ্প হয়- এই 

| প্রকার ব্রহ্মার ' এক শত বিলর তে হত বাত মহা 

এলগের, জলে-জীন হইবে 17 | এ 

২. লোক. সৃষ্টির পুর্বে_ছিরণ্যগভ তরঙ্গা আপন রর 

দ্বিখণ্ডিত করিতেন, দক্ষিপান্ধ, হইতে. এক. পুরুষ, বামান্ধ 

হইতে এক স্ত্রী জন্মিল এ ছুই জনে দল্পততী ভাব হইল। 

. তাহাদিশের 'সংঘোগে “খে শুরু উৎপঙ্ হইলেন তাহা
র 

আঁ বিক্কাট ঘা মছাবিরাট মি কাজ, তপস্যা ক্করিয়। 

7 আছ সৃতি করিলেন তিনিই সানু অনু) অর্থাৎ 

সর্কাজে সত্ধী এরিং ও পুরুষের নিকট পুত্র 



সামাম্যকাণ্ড। এ উজ 

গুলি স্মরণ করিয়া রাখেদও. এবং ্রচ্মাকে নিজে স্মৃতি 
বাক্যগুজি শ্রবণ করান । পিড়ামহ এ গু আরির অনুরূপ 

হইয়াছে, দেখিয়া & গুলির মাম ল্য তি.বা মানবীয় ধর্থ- 

শাস্ত্র রাখিলেন, তদ্বধি বেদের নাম শ্রুতি, মন্থর বাকা", 

গুলির নাম স্মৃতি হইল। মন্ছু নিজ সংহিতা 'আদ্যো- 

পান্ত যথারীতি মরীচি গ্রন্থৃতি মহযিদিগকে শিক্ষা দিজেন | | 
তন্মধ্যে মহর্ষি ভৃগুমহোদয় এরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন 

যে অন্যান্য মহবিরা মসুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও মনু - 4 
মহাশয় ত্াঙ্থাদিখকে পরিত্যাগ করিয়! কেবল মহর্ষি ভূগুর 
বাক্যই মন্ুর অনুরূপ বাক্য বলিয়া স্বীকার করেন। তদশ্ৃ- 

সারে মহ্বিণ ভৃগু এ মানবীর বর্শাস্্রকে সংহিতারূপে 
নিবদ্ধ করেন এবং পর্য্যায়ক্রমে টাচ এরা ও. প্রায়- 

শ্চিত্ত কাণ্ডে বিদ্তত্ত করেন | ৃ 
-এক্ষথে আমরা যে শান্খানিকে শান শা বা. 

স্মৃতি বলি উ্ছা অহ্যি ছু কর্তৃক সন্ধরিত। ৪১৩ 

্ায়ন্তুব মন্কুর পত্ধীর নাম শতরূপ]। থায়ন্তুৰ মু বংশা- রি 

ৰ্লী খবিদিশের নিপয়ে দেখ । স্যায়জ,র মন পুরমবর্জাকা 

ছিলেন | ইনি: নিজের, হবি উতর পিসির নিও বি ২ 



৮৪ গন্ধ 

কু মঙ্ছ-তামস ।. ইসিও শরিয়ত ন্ পতি মো দ- 

য়ের পৌঁক্র তো ইহার পিতা | উত্তম ইহার খুল্লতাত । 
পঞ্চম মন্গ--রেবতীসম্তান$। তাহার নাম বৈরত। 

তদমুসারে ইনি দক্ষের দেছিত্র ও চক্রের পৃত্র। 
ষষ্ঠ মন্ু_চাক্ষ্ষ,ইনি মহাত্মা খ্ববের পেধত্ররিপুঞ্জয়ের 

পূত্র। ব্রক্বার দৌসিত্রী বীরিণের দৌছিজ।; ইহার জননীর 
নাম বৈরিণী। 1... | 

-. জগ্ুম মলগ-বৈবস্থত |. ইনি মিষন্থান_. নক র্যোর 

উরষে তৎপত্বী ছায়ার গভে জন্মগ্রহণ করেন । 

 বৈবসৃত মনুর দশ পুভ্র। ইল, ইক্ষ কু, কুশনাভ 
মা রি, নবিষ্যন, করুষ, অর্ধযাতি,.পৃষধ..ও নাভাগ । 

. ইববজ্মত- মনু হইতেই ক্ষত্রিয়বংশের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। 

্ রি ক্ষত্রিয় । 
অষ্টম 1৮5 ।. খন ক সা 

সবর্ণা, ইহার জননী 1 টি ও 2৩ পল এ৮ 
নবম অনুদক্ষ সাখনিক। ইন দক্ষের তু | মতা রে 

রঃ জনি পুজ ॥ 1 ৩8 
[দশম অনু, আনম বাক ই ও রা পু পু । তা 

| (কাশ হনুরথ শখ) খন শক 
ণ শীষ তি | | 



হি ্ 

সপ শ রা হই াবক। হদ। বক ২ নামক 

অন্তর কালের পরিমাণ স্থান রে প্ঞো খেল 1: 

 খ্রত্যেক সন্বস্তরে সপ্রি ও হয়্তিংশৎ দেবতা ও 

ইন্্রাদি দশদিক্পাজের জন্ম হয়। স্বস্তর ভেদে ভাঙা- ১9 

দিগের নাম পরিবর্তিত অথবা পৃথক ব্যক্তিরা এঁ সকল 

পদাভিযিক্ত হন । তওকালে তাহাদিগকে রি সকল ১ 

অনুসারে আখ্যা দেওয়া যায়। ১ 
 কেমন্বস্তরে বণছারা সগ্ধিণ বলিয়া খ্যাত। 

কোন মঙ্কুর . কোন কোন ফষি 

অধিকার সময়ে সপ্তর্ষি বলিয় খ্যাত) 

্ 

১ ক্যায়ন্তব ঃ আদি অঞ্জি,, দির হল ই গুহ 
৮38, টে - ক্ষতু ও বশিষ্ঠ। : টি 

।. উদ্জ্াদি খযিগণ রে 

বশিষ্ঠ পূজ প্রমদাদি বর্ণ | 
; জ্যোতি ধাদগাদি কষিবর্ধ | 

টু. 2, ৪ | জি চিতা ও গাছ, 
“প্রভৃতি ধি সমূহ | টু পা ৃ্ 
হ্রীরকানি দুনিপন |... রি ী 

ঘ রা . কাপ, রগ সা রে 



ভা. 1 ২ সির । 

৮ সাঁবনিক গাল, সবপ্তিষান, পরশুরাম, অঙ্গ- 
000 খবামা। কা আব্শৃগ ও ব্যাস। 

৯ দক্ষ সাবর্ণিক ও ছ্যতিমান নামক ধবিগপ | ' 

১০ নি ও ঝনুবিস্মান, স্কৃত, সত্যঃ জয় ও 

. সি্ত্যাদি বি সমুহ 
২২১১ ধর্ম /সাবর্ণিক - অরুগাঁদি দেবকপ্প ধবিগণ | 

৯২ রর সাবর্ধণিক  তপোসুত্ত্যাদি খবিবর্থ | 

--১৩ দেব সাধণিকি  নির্মোকভত্বদর্শী প্রভৃতি খধি | 

১৪ ই পাক .. অগ্নিবাছ, শুচি শুদ্ধ ও হান 

২0 স্ধিগণ | | 
এরিক দেখ। 

আ সমস্ত গ্রবিগণকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত কর। যায় । 
| বথা-বক্ষরবি | েব্্ষি । টা কাওুধি | আক্তরি । 

| রাজর্ি বি. ও 2 

ক্ষ, বশষ্ঠাদি। নও | ফা জামা । প্রভৃতি। 
এ বি নারদ ও কণাদ 1 আ্রতর্বি হঞ্রুতাদি |. 

2 শ্রভৃতি। : . : | রাজি থতৃপণ দি 

ৃ শ ধ  ক্াসাদি। টা রদ্বকোষ ও কা? শেষ 
নর ,৮..-:১1| হো 2 

কোন, খাব কি জন্য বিখ্যাত তাহা | বিশেষ বিশেষ 

রা করণে লেখা সবাক: বলিয়া খবিগ্ণের বংশীবলীর 
টি সহ 

এ কাবিন আনান র কি গাজা): শক 



লামানাকান্ড | এ হি ৮৭. 

প্রসিদ্ধ গ্সিদ্ধ ব্যক্তিবপ্্কে জনা তত্বৎস্থলে 
লিখিতহইল। ॥॥ ." 

সামান্যকাণ্ডে সামানগাকারে বীর ও ৰ াক্ষণপ্ীণের 

বিষয় এক প্রকার কথিত হইল | এক্ষণে সামান্যাকারে 

বঙ্গদেশস্থিত ক্ষত্রিয় দির বিষয় ক্রুমন্পঃ লিখিত হইতেছে। ॥ 

ইতি সামান্যকাণ্ডে বণক্ণ বিভাগ সামান্য নির্ণয় । 

ক্ষত্রিয় জাতি । ৪ 
_বাক্ষণগণ যেমন পৃথক, ,পৃথক- গোত্রসস্ভুত ও তদনু- 

সারে পৃথক্ পৃথক্ বংশীবলী বলিয়। লোকের দিকট পরিচয় 
দেন ইহীরাও তদলুরূপ | ইছার/ বংজ্ধার বাহ হইতে 

জন্মপরিগ্রঙ্ন করেন বলিয়া বা্ষণের নিম্নে ও অন্য বর্ণের 

উপরিভাগে আসন প্রাপ্ত হন!  . টা ৮: 

ইহাদিগের ও বংশসর্ধযাদা অছুসারে সমাজ মধে) 

সম্মানের তারতম্য সংস্থাপিত হয় । তন্মধ্যে ুর্ষ্যবংশীয় 

চক্্রবংশীয়, বছুবংশীক্ঘ, নাগবংশীয়, গ্মিকুলসন্ভৃব, কু্পিক 
বংশীয়, করুরংশীয়, গর্থরংশীয় ও রাখাবংশীর,মগধবংশীয় ; 
ও রাঠোরবংশীয় ক্ষতিয় গণই - আধিক মান্য। ॥ রা ্ 

কুলীন স্থানীয় । ৃ 3 

পরাক্রান্ত বীর পরশুরাম হননি, একবিংনীতি ২ বার ূ 
নিঃক্ষত্রিয় করেন । তৎপরে পুনর্বার ত্রাক্মণগণ বার! ক্ষত্রিয় 

প্ধীরা বংশ রক্ষার্থে সন্তান উৎপাদন করিয়া লয়েন । তদ- 

হুসারেএক্ষণকার কজির়গণ ভ্রাঙ্ষণের . উরসে ও ক্ষত্তিয় 



| ৮৮ 

জাতির ৫ ক্ষেত্র হউৎপ গুতরাং ইস্থাদ্দিগের আদিপুরুষেরা 

ব্রাঙ্ষণ সন্তান;  তদস্থুসারে সনেকে পুর্বগৌত্র বর্ছিদিত 

হইয়াছেন । ষছারা ু্বগোর বর্ষিত হইয়াছেন তাহার 

ড্রষ্ট ক্ষত্রিয় | 

ক্ষত্রিয়গণও আপন অপেক্ষা শাবান ঘরে 

কন্যা বা ভগিনী সম্পূদ্শান করিয্। থাকেন, ল্তরাং ই্াকেই 

কুকি! বলিয়া গ গণ্য করিতে পারা যায | 

কষজিরের রসে ও বৈশ্যাতীর! তীর গর্ভে যে দু 

জন্মে তাহার নাম রাজপুত |. | 

রাজপূতেরা ব্রাঙ্মপাদির ন্যায় গোত্রাললীরে আপনা- 

দিগের মধ্যে বংশমরধ্ামার ইরানি বিবেচন1 করিয়া 

জয় । | 

০ ইছারা ও. পারতপক্ষে আপন অপেক্ষা উচ্চবং ংশের 

ৃ সঙ্গ শালী ও হুশীল পাত্র ন। পাইজে কন্যা সম্পুদান করে 

11; ইছাদিগ্সের কতিপয় বংশের মধ্যে এমন একটী প্রথা 

, লা রি গা (2১০1 

১1) | 

 শ্বচলিত আছে যে,কন্যা জন্মিবামার তাহার প্রাণনাশ করা 

সর কন্যানস্তান কি. জন্য বিনষ্ট হয় তাহার কারণ 

এই জান! যায় বে কতিপয় নির্দিষ্ট কুলের রাঁজ- 

টঃ পুতগব। অন্যের শ্যালক হওয়া খ্বণার বিষয় জ্ঞান করেন । 

. তমন্ুসারে . কন্যাসন্তানগণ দ্ুিষ্ট হইবার পরেই তাহার 

টু ২ ধ্বংশ কর হয় পৃতেয়াং অন্যকে ভন্িনীগতি ( ৰোনাই) 

বলিতে হর না। জা ব্য কোনে পুত ইহদিএ
কে 



সামান্যফাওড। ৮৮. 

শ্যালক বা রর সুধমাননাকর উপাধিতে মস্কোধন 
করিতে পারে না| - এই, অহ্কারটী চিরন্থায়ী রাখিবার 

জন্যই এ সকল বখাভিমানী রাজপুতগণের ভাগিনেয় বা 

দৌহিত্র সন্তান নাই। 3 

অনেক স্থলে কন্যার শ্রীণসংহার ন। করিয়া তাহা- 

দিগকে অরণ্য বা নদীজোতে গ্রক্ষেপ কর হয় । 
_ এক্ষণে অনেক স্থলে এ কুপ্রথ| রহিত হইয়। আনিয়াছে 

এবং এ নকল রাজপুতগণের ভ্রান্তি ও অহঙ্কার অনেক. 
অংশে তিরোহিত হইতেছে। ূ 

ইতি ক্ষত্রিয় ও রাজপুত এ্রকরণে সামান্য নির্ণয় | 

. বৈশ্যজাতি। 

ইছারা ও দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য। এই জাতি ত্রক্মার 
উরু হইতে অদ্মগ্রহণ করেন | ই'হাদিগের আচার ব্যবহার 
প্রায় ক্ষত্রিয় সদৃশ তবে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ, 

বিভিপ্গতাও আছে। সেগুলি ৃ আচার বহার বিষয়ে 
নর্দিউ হইবে। 8 টি ও 
 বৈশ্যদিগের জাতীয় বসায় বাজ ও রনী 

ব্যবহার  ইহাদিগের সাধারণ নাম, বণিক, বঙ্গদেশীয় | 

বৈশ্যপ্রণ চা মধ্যে পতিত হইয়াছেন সুতরাং এস্থরে 
উাহাদিগের পৃথক, নির্দেশের আবশ্যকতা দেখা যায় না। 

রএকরণে তহাদিগের নাম নির্দেশ ও ই বাত, ৰ 
লিখিত রী ।. রে. ইতি বৈশাএবরণ। 1. 



৯০ ২ সস্দির্ঃ ৃ  

শুর ব্রহ্মার পাদপন্ হইতে উৎপন্ হয়েন/ ি্াতি 
সেবা ইহা দিগের জাতীয় তি কেহ কেহ বলেন এক্ষণে 

প্রকৃত শূত্র নাই | বখন বেণ রাজার অধিকার হয়ঃ তদবধি 

রাজ্য শাসনের সুশৃঙ্খল] না থাকায় নম্কুষ রাজার সময় 

পর্য্যস্ত নিতান্ত অরাজক হয়। মেই কালেই অলুলোম প্রতি 

লোম " বর্ণের কতকগুলি কামুক ভ্্রীপুরুষের সংশ্রুব ঘটে, 
-সেই সকল স্ত্রী পুরুষের সন্তানগণ বর্ণসন্বর-বলিয়। খ্যাত । 

বজ্দেশীয় কাযস্থগণ লৎশুদ্র ও গ্রকৃত শৃত্র বলিয়া 
আপনাদিগ্রকে পরিচয় দেন, বহার] গ্রকৃত শুদ্র বজিয়! 
জানেন কাহার] আপনাদিগের নাম নির্দেশকালে জাতীয় 

উপাধি বলিবার পুর্বে দাস শক সংযোগ করিয়া থাকেন । 

ষে সকল শৃত্রগণ শৃত্রমণির সন্তান নছেন ভাহার। 

সন্কর জাতি | 'অর্থাৎু ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শৃত্র জাতির 
 সন্মিশ্রণে ভাহাদ্িগের জন্ম ইইয়াছে, সুতরাং তাহারা 

্রন্কৃত দ্র নহেন;ঃসেই জন্য শু্রের পরিচায়ক দান শককে 

(হ্বুণার বিষয় জ্ঞান করেন। বর্ণ স্করের অনেক জ্গাতি ্ রাঙ্গ- 

ধৰৎ। রাত, অশোচ ব্যবহার পর্য্যন্ত করিয়া খাকেন। 

তথাপি. সৎগত্র অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রাপ্ত 
হন নঃ অথবা সনের নিষ্ে আসন গ্রহণ করেন ।. পাক 

কহিবেন, অবশ্য নিজকে সাষল গ্রহণ করা রীতি | | 
১৮1 প. শান সুসারে ফেখ। বাইতেছে ষে. অন্যান 

শুর, বর্ণ নর বিজ খ্যাত। সে বাছাই হৌক কায়স্থ 



সামাম্যকাণওড। আন ৯ 

সমেত য় রসায়ন চারি প্রধান শাখায় | 
বিভক্ত কর যায়! 2 

১ সংচছদ্র, ২ জল শা ০ ৩ জল অব্যবহার্ ও 

৪ অস্পৃশ্য । 

কায়স্থ ও নবশাখ সমাজ দ্বারা সংগত সমাজ নঙ্ঘটিত 

হইয়াছে । ইহা দিশের পুয়োছিত এক | বন, মিত্র ও গু 

উপাধি ব্যতীত অন্যান্য উপাধি গুলি প্রায় সাধারণ। ৫গাত্র 

ও অনেক স্থলে সমান । আচার ব্যবহার পরস্পর অন্গু- 

রূপ। ইহার! পুরোহিতের গোত্রান্ছদারে গোত্র প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । আধুনিক পুরোহিতের গোত্রাঙ্সারে গোত্র 

পরিবর্ত বা স্ুতন প্রাণ্ডির উপায় নাই। 

২ জলআচরণীয় শূদ্র।__যে সকল শূদ্ জাতির জল 
ব্রাহ্মণাঁদি উচ্চ জাতিরা গ্রহণ করিয়। আপনাদিগ্রকে অশুচী 

জান করেন না তাহাদিগকেই জল আচরণীয় বলা যায়। 

ও জল অব্যবহার্ষ্য ।-"-যে সকল শুদ্রকে স্পর্শ করিলে 

বর্ণ চতুষ্টয়ের উচ্চ বাতিরা আপনাদিগ্রকে অশ্ৃচী জ্ঞান 
করেন অথবা! তদ্ স্পৃ্উ জল অপবিত্র জ্ঞান করেন | 
তাহাদিগকেই জগ ব্যবহার শূ্র কহ বায়। রঃ 

৪ অন্পৃশ্য শৃদ্র যে সকল ব্যক্তির সংস্পর্শ | 
গঙাজল পর্য্যন্ত অল্পূশয বলিয়া বিবেচিত হয় এবং যাহা. 
দিগের সংস্পর্শ মাত্র পপি জঙ্গে, তাহাযাই পুশ | 
শৃত্র মধ্যে পরিগণিত ৰা টি 



৯২ .... অঙবন্ধনির্য়। 
শৃ্ প্রকরণ--কায্ছজাভি 1 

 বজদেশস্থ যে সকল বাতি আপনার্দিগকে- কারস্ছ 
বলিয়া পরিচয় দেন ভাহারা 'গ্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে 

বিতক্ত। উত্তর রাটী, দক্ষিণ রা়ী বঙ্গজ, ও বায়েক্দ্র। 
উত্তর রাচীগণ -আপনাদিকে কান্যকুজাগত পঞ্চ 

ভুতের সন্তান বলিয়া! পরিচয় দেন না। তাহারা 
আ[পনাদিগকে পঞ্চ করণের সন্তান বলিয়া অভিহিত 
করেন । এবং বল্লাল দত্ত কৌলীন্য দ্বীকার করেন 
না। রাচ়ের উত্তরাংশে বাস ও বলাল মর্যযাদ! 

সংস্থাপরনের উত্তর কালে আপনাদিগের মধ্যে মর্ধ্যাদা 

লংস্থাপন করেন "রলিয়াই, আঁপনাদিগকে * উত্তর" 
রাড়ী সংজ্ঞা দেন। টুহাদখেয়: মধ্যে হকি ভোগ প্রচ- 

লিত। | 

ইহারা খপিনাদিখের উপাধি রি দাস শব্দ ব্যব- 

হার করিতে লঙ্জিত হন । এবং কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ভ্ৃত্যের 

অধস্তন সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন ন1। করণ কায়স্থ 
ৃ হইতে ইচ্ছা করেন, তদন্ছসারে ইহারা আপনাদিগকে 

_বর্ণসন্করস্থলে পাতিত করিতেছেন । যে হেতু শূত্রের 
জাধারণ উপাধি দাঁস। বঙ্গ ও দক্ষিণ বাড়ী কায়স্থগণ 
আপনাদিগের জাতির আজন্ম পরিশুদ্ধি বিধান নিসিত 

স্বীক স্বীয় উপাধির অগ্রে দাস শক ব্যবহার . করিয়া 
খাকেন। এ দাদ শব্দ জন্য উপাধি নহে, প্রদ্ুত ইহা 
আদি বংশের পরিশুদ্ির পরিচারক মান... 
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এই দাস শবকটী হারা ব্যবহার করেন, ভাহাদিগের 

কুলের পরিশুদ্ধি বিষয়ে আবার কোন সংশয় থাকে না 

তাহাদিগকে এ চিহ্ন ছাট বখার্থ বিশুদ্ধ শৃদ্র বলিয়। 

পরিগৃহীত করিতে আর কাহারও ট্বধ হয় না 
আর্যযজাতির ধর্শ শাজ্জকারদিগের মতে ব্রাহ্মণ ক্ষতিয় 

বৈশ্য ও শ্ত্র এই চারি জাতি । এই চারি বর্ণ ব্যতীত 
অন্য বিশুদ্ধ জাতি (অর্থাৎ পঞ্চম জাতি নাই) অন্য 'সকলে 

বণসঙ্কর বলিয়া খাত । 
আলম্ম পরিশুদ্ধ চারি জাতির ব্রাহ্মণের উপাধ_ শর্মা 
ত্র শ্রী 1 আ্ষতিয়ের- বর্দা 

এ শ্রী ০: বৈশ্যের-বণিক্ 

হী 1 আক্ী:2 শৃজের--দাস 

অভিমানী শৃঙ্দের বদিও স্্ল বিশেবে দাস শব্দ ব্যব- 

হার না করুন, তথাপি তাহাদিখের এ দাস শক হইতে 

অব্যাহতি পাইবার, উপাক্সাস্তর নাই। যিনি আ/দিগের 

ধর্মশাক্ মানিবেন ও হিন্দু বলিয়া! পরিচয় দিবেন তাহাকে 
অবশ্য পুজা, পার্কাণ, ও বিবাহাদদিতে খোজ উল্লেখ কালে 

্গাস শব্ধ ব্যবহার করিতে হইবে । নতুব1 গত্যন্তর নাই! 

এই দাঁফ শব্দ অন্যের নিকটু. বলিতে হয় লা! কেবল নি 
তির নিকটে স্বীকার করিজেই বথেষ্ট হয় 5 

-ণ লক্কারগণের মধ্যে ও অনেকে ফাল শুক উপ 

নদ করিয়া সৎশুঞ্ডের মধ্যে স্টান প্রাপ্ত হই পা ছে, ন। 

. উত্তর রাট়ীয় কারস্থপণ যে অনুমান প্রমাণ বলে নক্ষিণ 



৯৪ 1... লহবন্নির্ণয় | 

রাট়ীয় ও বগজ কায়স্থগথের পিডৃপকিষগণের অধস্তন সম্ভতি 
বলিতে আপনাদিগকে পরাঙ মুখ তাহার স্থল এই ৷ 

“বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য শিফভান 1... 
ব্রিপঞ্চেতে উপস্থিত আদিশুরের ভবন 17৮. 

কিন্ত এই গাথাটী বিবেচকদিগের বিচারমুকথ বলবতী 

বলিয়। প্রতীয়মান হইবার সম্ভব নহে। যে হেতু আদি- 

শুরের পুজেক্টি বজ্ছে কান্যকুজাগত, পঞ্চজন ব্রাঙ্ণ ও পঞ্চ 
ভুত্যের নাম গোত্রাদির এবং আনুসঙ্গিক তদীয় গুগাবলীরও 

উল্লেখ আছে। কিন্তু সকল পরিচয়ের কোন স্থলে 

করণ পঞ্চের পরিচয় আদির কথা দূরে থাকুক নাম গন্ধও 

নাই। উহা যখন নাই তখন ইহাদিগতক হয়-বঙ্গীয় কায়স্থ 

বলিতে হইবে,নতুবা উত্তরকালে বজদেশে আগত পাস্চাত্য 

কায়স্থ বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে, দক্ষিণ রা প্রস্ভৃতির 
সমকালীন বলিতে পার! ফাইবে, না । অথব! ত্য পঞ্চেরই 

অবস্তন সন্তান । কালক্রমে জ্ঞাতিগপের মধ্যে অন্ত বিচ্ছেদ 

জন্মিলে আপনাদিশ্ের মহত্ব ও অশ্ব নাদি প্রভাবে জ্ঞাতি 

গণকে হ্যান রাখিবার, জন্য, একবংশসন্ভূত বলিয়া আর 

ক্বীকার করিলেন না। এবং ই সঙ্গে সঙ্গে দাস উপাধি চু 
 পরিতাণ করিজেন । তদবধি রীতি: সাশ্রদাযিক বলিয়া 

ৃ ৪ ইয়াছেন, 1. ্ 
আদিশুরের ভাবাই করণ কারস্থ ইবির অপর পক্ষ 

জন যে আইবেন নাই তাহার প্রমাপ লে নান 

স্ৃত্য পঞ্চজনের পরিচয় লিখিত হইল । | 
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“কে যুয়ং নাঁষ কিংৰ। কথুতঃ কৃতিনঃ ্যাগতাঃ কাপিদেশাখ রা 

কোলাক্চাৎ পঞ্চপুপ্লা বন্পমপি নৃপতে কিন্কর! তৃহারাশাৎ । 

খন্যা যুয়ং পৃথিব্যাং পরিচয় মখিলং করত ভে! বিপ্রভক্তাঃ 

(শস্থোচুবিপ্রবরধ্যাঃ সকল পরিচয় তৃপতে রাত্তি টচৈষাং | ১ 
স্কুতালি কৃতাম্বর এষংকৃতী ক্ষিতিদেব পদা,জ চারুরাতিঃ 

মকরম্দ ই, প্রতিভাতি ধতিদ্দিজিবন্দ্য কুলোস্তব ভউগতিঃ। 

সচঘোষ কুলান্ব'জ ভানুরয়ং প্রতিমেন্ুযশঃ টা 

সতত, স্বহাখী হামতিশ্চ তুখীঃ শরদিন্দু পয়োস্ব,খিকুদ্দ্যশঃ 

বহধাধিপ চক্রবর্তিনো বনুতুল্যা বতুবংশ সবাই 
বস্ুখা বিদিতা গুণার্ণ বৈ নি়িতং তে জাঁয়নে! ভবন্ত নঃ। 

দশরথে। বিদ্দিতো জগতীতলে দশরখঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে 

দশদিশাহ জয়িনাং যশসা জয়ী বিজগ্বতে বিভটবঃ কুলসাগরে 7 

যশন্থিনাং যশোখরঃ সদাহি মব্বসাদরঃ প্রমত্ত (5 

শরৎ হাখাংগ্ডবদ্যশঃ | 
প্রভাগতপনোত্পদ্িযালিযোধিযালিকো। বিতাতি মিরবহপ 

সিদ্ধ, কালিদামচন্জকঃ। | 

| দ্বিজালিপালনার্থকে। হগ্যসৌচ হর্ধসেবক? 

_ কুলাস্বজ প্রকাশকো ধখাত্বকাঁর দীগকঃ | 

আয় ওহকুলোস্তবে! দশরখাভিখানোম্ান_ 

কুলান্থুজ মধুরতো! বিবিধ পুণ্য পুঞ্জানিতো | পট 

 নিশম্য গুহভাহিতং সকল সধ্যহথাস্যং ব্যতুৎ এ ৃ 

সবঙ্গ গ্মনোদ্যতো! বিবিধ মানভলে! বতঃ | 

আহক পুরুযোত্তম কুলদুষগ্রগ্াঃ কৃতী. 
. ক্মদত্ত কুলসতবো নিখিল শাজ বিদ্যোত্মঃ |. 

হিলোকি তুনিহাগত্তো খবিজবরৈশ্চ রাজ্য পরতো 
জার স্ৃগতিঃ তং বিনয়হীনে! নিক্কলং | 

| ০): কষায়ন্ দীপিকা । 1 

ক্ষপাদপনর হইতে শত্মণির উৎপতি হয় শ্ভ্র মণির 

বংশাবলী অগিপুরাণে ও পজপুরাগে থেরূপ লিখিত আছে ্ 



৯৬ .. এ  নন্বন্ধনিপয়। 

তছসারে শুন তি প্রদীপ হইতে শুঙ্ধ বংশের 

শাখা এশাখা বিস্তৃত হয় ! ্রদীপেক্। এক সন্তানের নাম 

ক্ায়স্থ | এক্ষণে কাযস্থ বংশাবদী লেখা গেল, দন্থুসারে 

উত্তর রা, দক্ষিণ রা, বঙ্গজ ও বারেক ১০, উত্পত্তি 

বিবরণ বিচার করিলে এই চারি প্রেণীকে রি 

বিভিন্ন শাখ। মাত্র জান হইবে । যথা 
বর্গ প্াদপদ্ম হইতে . চিন্রসেন 

1 
ক্কায়স্থ অপৌজ: সরি, 

| চি ৃ্ 
1. হি রিচি টির এ, বস দি ক দত করণ স্তুযুঞয় 

কি [বেন খিক. ১ ১ রা হলনা 

দেব কর পালিত দেন. সিংহ, দাস, : শাহ নদী ঠাকী, 
24875525154 



সাষান্যকাগ্ড। ৯৭ 

এই আটজন হইতে নাগ পাল আদিত্য প্রনৃতি 

বাহাত্তর ঘর কায়স্ছের বংশ বিস্তৃত হয়। 
অগ্লিপুরাণোক্ জাতি মালায়াৎ-- 

আদে প্রজাপতে”জাতা মুখাছিপ্রাঃ স্ারক12 | 

বাহ্রের5 ক্ষত্রিয়। জাত। উন্দেব্ণাবৈশ্যা বিজজ্তিরে || 

পাদতশ্চ শ.দ্রাঃ সভ্ভ, তাস্ট্িবর্ণ স্যচ সেবকাঃ। 

ভীম নাম1 তৃতত্তস্য প্রদীপত্তস্য পুজ্রক ৪11 ২ 

কাম্মস্থ স্তস্যপুত্রোতৃদ্বতুব লিপি কারক। 

কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুক্সাঃ বিখ্যাত1 জগতী তলে ।। ৩ 

চিজ গুশ্চিব্রসেনে বিচিত্রশ্চতর্ধেবচ | 

চিত্রগ্ত পে! গভঃ স্বর্গেবিচিত্রো নাগসর্পিধোৌ | $ 

চিত্রসেনো পৃথিব্যাহ টব ইতিশাঙ্রঃ প্রচক্ষতে । 
বসযোষোগুছে! মিত্রো দতৃঃ করণএবচ । 

স্ৃতুযুঞ্জ য়াহুকরণোৌ চিত্রসেনত্ত] ভূৰি।। & 

মুতুযুঞ্জয়াদুন্ড,ত! দেবঃ সেনশ্চ পালিত | 

সিংছশ্চৈৰ তথাপশ্চান্জাতাশ্চবছ সংখ্যক || ৬ 

ছিত্রগুগু-ন্থর্থবাসী হুইয়1 ধর্মরাজের সভার লেখক 

হইয়া] আছেন। বিচিত্র নাগলোকে বাস করিতেছেন, 

চিন্রসেন পৃথিবীতে বংশবিস্তার করিলেন । শ্দ্রকমুনির 

প্রপৌত্র কায়ন্থ হইতেৎকায়ন্থকুলে লেখা পড়ার চচ্চা, তদ্ 
বধি কায়স্থ'জাতির। লিপি কার্ষ্যের অধিকার প্রাগ্ড হই- 

লেন। তদনুনারে ইহ্থাদিগের আরও ছুইটাঁ সংজ্ঞা বন্ধিতি 

হইল। লিপিকর বা কুটকৃৎ। তদবধি কাযস্থজাতির! 
জ্যোতিবি দ্যা পর্যান্ত শিক্ষা, করিতেন । ক্রাক্ষণগণ 
অন্য ব্রাঙ্মণকে উপলক্ষ রাখিয়া ইহাাদিগকে শিক্ষা দিতেন, 
বোধ হইত যেন ইহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদেশ পাই- 



৯৬ সন্বন্ধনির্ণয় | 

তেছেন না কিন্তু পরল্পর। সম্বন্থে সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় 

জানিতেছেন | ইহাদদিগের মধ্যে অনেকে পঞ্জিকাকীরক 

ছিলেন | শব্দকপ্পদ্রম দেখ 1 

এক্ষণে কোন্ কুল কোন- শ্রেণীভুক্ত তাহাই বিচার 
করা যাউক। 
১ ঘোষ সৌকালীন গেত্র ঘোষ শাগ্ডিলা ১ 
» সিংহ বাৎসা গোত্র দাস কাশ্যপ ১ 

১ মিত্র বিশ্বামিত্র সিংহং ভরছ্বাজ ।০ 

১ দাস মৌদ্গল্য ূ কর মৌদগল্য '০ 

১ দত্ত কাশাপ ১ 
কান্যকুজজ ৫ দেশী আড়াই ঘর ২ 

উত্তর রাঁটী কায়স্থ সর্বসমেত সাড়ে সাত ঘর। ৭1 এই 
সাঁড়েসাত ঘরে করণ কারণ হয়। 

দেশীয় আড়াই ঘরের মধ্যে শাগডল্য .গোত্র ঘোষ 

সম্পূর্ণরূপে উত্তরাট়ীয়দিগের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছেন 

এক্সন্য শীগ্ডিল্য ঘোষ ১ ঘর বলিয়া গণ্য । কাশ্যপ গোত্র 

দাস ও শাণ্ডিলা গোত্র ঘোষের ন্যায় উ্তররাটী কর্তৃক উহার 
সমকক্ষ বলিয়। গ্রাহা হইয়াছেন এজন্য ইনি ও সম্পুর্ণ ১ঘর 
লিক? খ্যাত । ভরদ্ধাক্ গোত্র সিংহ অদ্যাপি এতাদ্বশ 

প্রভাবস্টালী হইতে পারেন নাই হে" তিনি ও সম্পূর্ণরূপে 

উত্তররাটীয় দিশ্ের নিকট পুর্ণ মাত্রায় উত্তরাট়ী স্বরূপে 

মিলিতে পারেন, ভদস্থস্মরে তাহাকে পাদ মাত্রায় উত্তর - 

ভীয় বল। হইয়াছে । মৌদ্গল্য গোত্রের কর ও এক ক পোয়। 
ঘলিয় খ্যাত । 



সাখানাকাগু | ৭১৯ 

এই সাতঘর মধ্যে সৌকালীন গোত্র ঘোষ 

ও বাতস্য গোত্র সিথহ কুলীন। 

দাস, মিত্র, দত, ও ধদশীং'। আড়াই ঘর মৌলিক 

ধলিয় খ্যাত । তন্মধ্যে কান্যকুজ্জ সম্তানগণ সম্মোলিক 

বলিয়] বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইহছাদিগের মধ্যে কেহ তিন পুরুষ 

পর্য্যন্ত সৎপাজ্রে পুভ্রের কুলক্রিয়। না করিলে কুলের 

খর্বতা হয় । | 

ব্রৈপুরুষকে কৌলীন্যমর্ধ্যাদ1 রাখিতে পারিলেই আবার 
কৌলীন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হন যথা। 

ব্ৈপুরুষে নিরাবিল ত্রৈপুকষে ভঙ্গ | 
শিব জটামধ্যে যেন গঙ্গার তরঙ্গ || 
উত্তর রাট়ীয় কুলপদ্ধতি অনুসারে | 

উত্তর রা়ীয় কায়স্থদিগের কুলমর্যযদাগত সমাজ ও যে 
মহাপুরুষদিগের দ্বারা সমাজ সংস্থাপিত হয় ভাহাদিগের 

নামাদি | যথা__ 
বংশ গোত্র | সমাজের নাম স্থাপন কত্তা 
উই বা আদিপুরুষ 
ঘোষ সৌকালীন | যান | 

রাডদেশ লসোমেশ্বর' 

ঘোব 
মুর্শিদাবাদ নয 

মিংহ বাৎস্য জেমো অনাদির 

| (কাদী) 
্ ৰ মুশিদাবাদ 

৪ [ শৌদ্গল্য ( রাঢ়দেশ হরিহর 



১০০ সম্বন্ধ নির্ণয় | 

শাণ্ডিলাগৌত্র ঘোষ বা এতদেন্ীয় | 
কাশ্যপগোত্র দাস এ ূ মৌলিক অর্থ; 

ভরন্বাজগোত্র লিংহ এ? ৰ বাঙলার আদি 

মৌদাাল্যগোত্র কর এ [ কায়স্থ | 

এই সকল ঘরে যে সকল কান্যকুক্জাগত উত্তর রাঁটীয় 

কায়স্থের পুক্রগণের বিবাহ হুয় সেই সকল পুজ্জগণের কুলে 

কলঙ্ক ঘটে । : 

ইহ্ছাদিগের ও পুভ্রগত কুল তদন্সীরে কুলীনের! 

শাগ্ডল্য গোত্র ঘোষের কন্যাগ্রহণ করিলে তদীয় পুভ্ত্রে 

দোষম্পর্শ করে। | 

কাশ্যপ দাসের কন্যাগ্রহণ করিলে ধনক্ষয়; অর্থাৎ 

সৎকলীন সমাজে মাননীয়ন্মপে কার্য করিতে হইলে 

ধনাদি দ্বার অপরকে অগ্রে সম্মান করিতে হয় । ( বাট! 

দিতে হয় )। 

ভরদ্বাজ গোত্র সিংহের কন্যাগ্রহণ করিলে রুলের 

ধ্বংস অর্থাৎ কুলভঙ্গ হয় । তদবধি তিনপুরুষের মধ্যে 

সঙ্ক্রিয়। ন1 করিতে পারিলে কৌলীন্য মর্যাদা থাকে না। 

মৌদ্গল্য করের কন্যাগ্রহুণে মর্যযাদার হানি পর্য্যন্ত 

ঘটিয়া খাঁকে | এই কয়েকটী বাক্যের সমর্থন জন্য উক্ত 
কায়স্থদিগের কৃলপঞ্চিকার বচন উদ্ধত হুইল | ষথা_ 

শাগ্ডল্ো শ্তনাশীয় ধননাশায় কাশ্যপে । 

ভরদ্বাজে সর্বনাশায় করে শীল নিপাতিতে ॥ 
৮৮৮ ীশশীশশীীরীশাঁিশটাশিটিটিটি 



সামান্যকাণ্ড | ১০১ 

এই বচনটী দ্বারা এক প্রকার স্থির হইতে পারে ষে 
আদিশুরের রাজত্ব সময়ে এদেশে কায়স্থগণের বাস ছিল৷ 

সাতশতী ব্রাহ্মণগণের যেরূপ বিদ্যা ব্রাক্ষণ্য লোপ হওয়ায় 

তাহার। অপদার্থ মধ্যে গণা হইয়াছিল সেইরূপ প্রাচীন 
বঙ্গীয় কায়স্থগণ পাশ্চাতা কায়স্থগণের নিকট আচার 

ব্যবহারে ও বিদ্যায় নিতান্ত হীনকষ্প থাকায় বঙ্গীয় 

কায়স্থগণের উপরে পাশ্চাতা কায়স্থগণেরই আধিপত্য 

প্রকাশ পায় | 

উত্তর রাটীয় কায়স্থগণের উদ ক সমাজাদির 

বিবরণ। 

কুলীন বিষয়ক মর্য্যদা যথা * 
সমাজর বংশের গোজ মুলপুরুষ ম্ধযাদা বিরৃতি 
নাম্ নাম 

৭ শিপ সপাদাশলি 

পাঁচথুবী (১) ঘোষ ঘোষ সৌকালীন মুনিব্র ১মশ্রেনী সবহাগ্গণ্য 

এ পুরাশবাড়ী(১) এ . প্র হাজরা এ এ 

ঞ্ এঁ এ মল্লিক এ এ 

ষজাঁন (১) এ এ কপীজ্দর ঘোষ নু 
উচিত খা ! পাঁচথুবীর 

রসড়া (১). ই  ইসদান্দর্খী :. সমান। 
কুলাই (২) বর এ ২য়শ্রেণী মধ্যম] 

* যজানের সোমেশ্বর ধোষের বংশ/ জেমেো কাদীর টস 
সিংহের বংশ, বভড়ানের হরিকর দাসের বংশ? মিক্রপুরার মিত্র ৰং. 
ও দত বড়্যার দত্তবংশ অভি প্রাচীন। এরাপ জনঞ্ণতি যে এই রি 
বংশের আদি পুরুষগণ লইয়াই কানাকুজ পঞ্চকরণের গণনা হইয়া 
থাকে । 



১০২ স্সক্ষগ্থানির্ণয় 

নিংহ কুপীন বিষয়ক । 

ঘোহ পাঁচকে10] সিংহ মাঁতজ্য হীরাসম্ভীন ১মঞ্জেনণী 'মুনিবর 
টা ৰ জীবধর ভোষের কী [৩] এ এর 1 টা দে এ 

জেমো। [১] এ এ মাধব সিংহ তাহার 

লহিতি 

পাল্টী ঘর 

বিশ্বীলপাড়7১) এ এ গৌোছ্িন্দ জিংহ: 
বেলে [১] এ ঞঁ মথুরানাথ )৭ এ 

ভ্রীধর 
(১) যুর্পিদাকাদ জিলারি ক্দধীল। (২) বীরভূম জিলার অন্তর্গত ! 
বিশেষ (৩) জেলা হুগলীর অস্তঃপাতী গ্রাম। 

যাছার1 কুলমর্্যাদীয় খ্যাতাপক্স নছেন ভাহাদিগেরও 

কতগুলি নির্দিক্ট আছে যথা]. 

ঘোষ অষ্ট ভায়ার সন্তান | পাঁচ থুবীর নিকট ম্গুলা- 

প্রভৃতি ৮ আট খানি গ্রামে ইহীদিগের নিবসতি | 

ভাটরার ঘোয়, নর__নারায়ণের সন্তান । ভাটরার 

নিকটবভা ৯ খানি গ্রামে ই'হাদিগের নিবসতি | 

ভিহীক্রাদম সিংহ, বাৎষ্য গোত্র, ইহারা জোষ্ঠ শদা- 

ধরের সন্তান 4 পিতৃ পরিতাক্ত বলিয়া] ঘটকের ইহ্থাদিগকে 

নিষ্ক,ল ভ্ধূপে ব্যাখ্যা করেন । র 

দাস দান, মৌদগল্য গোত্র, যদিও ইহারা ঘোষ ও 

_সিংহ্গিগের মত ফুলীন রলিয়। খ্যাত নন তথাপি ষে ইঁ হা 

দদিগের কিছু কোৌলীন্য নাই. সে প্রকার নছে। ইস্থারা 
১ম শ্রেণীর ঘোষ ও ১ শ্রেণীর সিংহ দিগের নিম্মে আন 



সামান্মকাগড | রর ৯০৩ 

গ্রহণ যোগ্য, তদ্ধেতু ইদিগকে প্রধান ভাব বলিয়া 
গণনা করে | ৃ 3 

স্টকের? কছেন বছড়ান নিবামী রামদ্ধাস সরত্বতীর 

সন্তান ব্যতীত অন্য দাসণণের একপ মর্যাদা নাই | 

মুনিয়াভিহী, পাইকপাড়া, কাহলগী ও বামনডি এ্রছু- 
তির কয়েক স্থানের দাসগণ গুর্বোক্ মর্যযাদ! রিস্থীন 

উত্তর রাট়ীয় কায়স্থদিগের মতে অযোধ্যা, মথরা মায়া 

(রন্দাবন ও মথ্র]) কাশী, কাগ্চী, অবস্তিরা, হস্থিন1ঃ 

দ্বারকা ও পুরী কেবল এই আটক্স্ানেই কায়স্থগণের | 

জন্মভূমি বলিয়] খ্যাত । ৯ ইহারা সকলেই কান্যকুক্ 

বলিয়প এপ্রসিদ্ধ । 

ইতি উত্তর বাড়ীয় ক্লুলকাও্ড সমাগু । 

এরা». 

বারেজ্র কাযস্থ শ্রেণী। 

যে সকল কাস্থ গুর্বাবধি বজ্গদ্বেশে বাস করিতেছেন 

ধার পাঞ্চাত্য কার়স্মদিশের সহিত সংশ্রবাধিকার 

প্রার্থ হন নাই এবং বরেক্জুমিই মছদিগের স্ৃতিকা- 
গৃহ উাছায়ত্ই বারেজ্জ কান্সছ বলিয়া পরিগণিত । 

* “আযোগ্যা মখুরামায়া জাশী কাক্চী অবন্তিক1 | 

হত্ভিন। ্বারকাপুরী কায়স্থ স্থান মর্কং 1” কাষ্সিস্থ প্রদীপ | -০ 



১০৪ সন্বন্ধনিপর। 

ই'ছাদিগের সংখ্যাও সর্বসমেত সাড়ে সাতঘর | 
দাস, নন্দী, চাকী, শন্মা, * নাগ, সিংহ, দেব? ও দত্ত! 

দাস, নন্দী ও চাকী এই তিন ঘর কুলীন। শর্শা ও 

কালক্রমে কৌলীন্য মধ্যবাদীপক্ন হয়েন, তদবধি শর্শা অধন্ঘর 

বলিয়! পরিগণিত হন এবং দাস, নন্দী, ও চীক্কীর নিশ্ষে 

আসন গ্রহণ করেন । নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত শুদ্ধ মৌলিক 

_বলিয়'পরিগণিত | 

বারেক কায়স্থগণের কুল মর্ধযাদাগত স্থানাদি যথা । 

বংশ গোত্র সমাজের নাম 

অত্রি দাস সাদুখালী 

নন্দী কাশ্যপ নন্দী গ্রাম 

| সরিষ। 
চাকী খোৌভম ১ম শ্রেণী ূ 

বাজুরস 

য় শ্রেণী 1 মন্ুরহউ 
শর্মা * ঞ 

ইন র। তদীয় অন্থগ্রছ্থে তূর্বিপাক হইতে মুক্তি লাত 

করিয়। তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জনা তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করেন আপনি আমাদিগের যে উপকার করিয়।- 

ছেন তাছার প্রভ্যুপকার স্বরূপ আমরা আপনার প্রলঙ্লতা 

ও প্রীতি বিধান করিতে ইচ্ছা করি। শর্মা কহিলেন 

» এরপ কিং বদস্তী আছে যে শণ্মা পৃর্ধে নর ত্ুক্ষর জাতি ছিলেন। 
কালক্রমে ক্ষোন অলেলিক ক্ষন প্রর্শন ছারা দাঁল, নন্দী প্রভৃতিকে 

»কোন ছুর্ববপাক হইতে মুক্ত করেন। 



সামন্যকাণ্ড ! ১০৫ 

আপনাদিগের সহিত আমার ধর্ম সম্বন্ধ থাকিলেই আমার 

যথেষ্ট প্রীতি হইবে । তাহার এতাদৃশ গণ্ভীর উত্তরে দাস 

নন্দী প্রভৃতি মঙ্কাজনগণ পরম পরিতুষ্ট হুইয়। কহিলেন 

অদ্যাবধি আমরা আপনাকে আমাদিগের কায়স্থ সমাজ 

মধ্যে পরিগণিত করিতে ইচ্ছা করি। সেই কথ শুনিয়া 

শর্মা কছিলেন মহছোদয়গণ যদিও আপনারা আমার প্রতি 

বিশেষ অস্গ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন বটে, কিন্ত আমি 

তাহাতে বিশেষ অল্পঘৃহহীত বলিয়] আপনাকে জ্ঞান করিতে, 

ছিনা| কারণ আমি নাপিত জাতি মধ্যে অগ্রগণ্য আছি। 

অর্থাৎ প্রামাণিক বলিয়া? খ্যাত। আপনাদিগের দলে 

উঠিলে আমাকে অত্যন্ত নীচ কুল বলিয়া গণ্য হুইতে 

হইবে । ইচ্ছার উত্তর করিলেন আমরা আপনাকে আমা- 

দিগের সমান মধ্যাদ] প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তখন 

তিনি লম্মত হইলেন | তত্পরে শর্মার কয়েকটী কন্যা ও 

পেধৃত্রী দাস, নন্দী, চাকীদিগের ঘরে প্রদান হইল | 

সমাজস্থ সকল কায়স্থগণ বখন ইহার মুল বৃত্তান্ত জানিতে 
পারিলেন তখন ইহাকে সর্ববাদি সর্মতরূপে পূরা একঘর 

কায়স্থ ও প্রর্ণমাত্রীয় কুলীন বলিয়] স্বীকার করিতে অনি- 

চ্ছক ছয়েন। 

পরে দলাদলী সুত্রে শক্মণ এক প্রকার চলিত হইলেন 

ক্রমে দলাদলীর বন্ধন শিথিল হইলে তাহার বংশপরল্পর! 

বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়ন্থগণ মধ্যে প্রকৃত আধঘর কুলীন 

বলিয়াই প্রনিষ্ধ থাকিলেন। 



১০৬ স্বন্ধ নির্ণয় 

শর্দার বংশের কন্যা গ্রহণ হইত, শন্মীর বংশে পারত 

পক্ষে সহজে কেহ কন্যাদান করিতেন না । এইরূপে শর্মার 

বংশাবলী এক প্রকার নির্শ.ল হইয়া আদিল বলিলেই 

ছয় । 

নাগ, সিংহ, দেব ও দতদিশের বিষয় দক্ষিণরাটী ও 

বঙ্গজদিগের সমীকরণে দেখ! 

ই'হাদিগের ও কুল পুক্রগত। কুলের হাঁস ববদ্ধি নাই। 
সতক্রিয়া দ্বারা সম্মংন বৃদ্ধি হয়। অসত্কার্য্য দ্বারা কুলের 

ংস হয় না। কিন্তু কিঞ্চিন,যনতা জন্মে । 

অধুন1 রাজসাহী জিলা, মুরশিদাবাদের পুর্বভাগ ও 

নদীয়। জিলার উত্তরাংশে ইহাদিগের বাস অধিক দেখা 
হায়। 

কায়স্থ কুলপ্রদীপে বরেন্দ্র বংশ সমাপ্ত । 

বঙ্জজ ও দক্ষিণ রাটী কায়স্থ সমাজ । 

ইস্থাদিগের আদিম বৃত্তান্ত ও উর্ধতন বংশাবলীর 

পরিচয় উত্তররাটীয় কারস্থগণের লিখন স্থলে দেখ। 

এখানে এই ছুই শ্রেণীর সমাজগত কুলীন মৌলি- 

কাদি বিশেষ বিশেষ বিবরণ দেখ । 

মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ষ্ট-পুরুষ-নিশাপতি ও 

প্রভাকর ঘোষ-_-বংশে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন । দশরথ বশর 

অধস্তন-_-পঞ্চমপুরুষ শক্তি ও মুক্তি বন্থবংশের কুলতিলক 



সামান্াকাগু | ১০৭ 

রূপে পরিচিত 1 কালিদাস মিত্রের অধস্তন সন্তান ধুই ও 

গুই (গুছ) মিত্রবংশের বংশধর বলিয়1 সর্ধত্র মান্য | 

মহারাক্ষ লক্ষ্মণ সেনের নিকট ইহা রাই কুলমর্য্যাদ 

পাইয়াছিলেন। 

কানাকুকজাগত ব্রঙ্ষণগণের অঙ্গত ভূৃতাপঞ্চক ও 

তদীয় সম্ভতানগণের মধ্যে কোন কোন, ব্যক্তি রা ও 

বঙ্গতেশে নিবাস গ্রহণ করেন তাভার বিবরণ | যথা 

ঘোষ-_মকরন্দ ঘোষের পুত ভবনাথ ও স্ুভাষিত। 

ভবনাথ রাড দেশে, স্মভাধষিত ও তৎপুত্র চতুভুজি বঙ্গে 
বাসগ্রন্থণ করেন । 

বন্গ_দশরথ বস্থুর সন্তান কুষ্ণ ও পরম | রাড দেশে 

কৃষ্ণের সম্ততিবর্থ বাস স্থান গ্রহণ করেন । পরমের সন্তান 

লম্ষম্মণ ও পূবণ বঙ্গেই অবস্থান করেন । কালক্রমে কুষঃ 

বন্দর এক প্রাপৌত্র অলঙ্কার বন্থ রাঢ দেশ হইতে বজ্ে 

প্রস্থান হৃর্বক তথায় আবাস গ্রহ্গ করেন, তদবধি তদীয় 

সম্ভতিবর্ণ বজজজ বলিয়া খ্যাত। দর্শরথ বন্দর অন্য দুইজন 

পৌত্র রাড দেশে বাস করেন তন্মধো প্রথমের নাম শক্তি 

দ্বিতীয়ের নাম মুক্তি । অলঙ্কার রন্দ ইন্াদিগের কনিষ্ট 

সহোদর ছিলেন । . 

মিত্র-কালিদাস মিজ্র। ইঙ্থার ছুই পুত্র, একের নাম 
অস্থপতিও অপরের নাম প্ধর । অশ্বপতি জ্যে্ট ইলি, 

বজে অবস্থিতি করেন । ইহার পুত্রের নাম তারাপতি | 

জধর রাড়দেশে বান করেন । 
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গুহ_-দশরথ গুহ ইনি বঙ্ে বাস গ্রহণ করেন । উত্তর 

কালে ইহার এক জন অধস্তন.সন্তান বা দেশে আগমন 

করেন তীহার নাম বিরাজ 1. 

দত্ত__পুরুষোত্তমদত্ত ইহার পুত্র নারায়ণ ইনি রা 

দেশেই থাকিলেন্ । | 

দক্ষিণ রাটে হী বনু বস্থৃকুলের মুল বঙ্গদেশে দি ৰা 

ভৰ প্ুপ্জ মু পুর 

জজ ৃ ্ 
হি রদ গুণাকর পৌত্র 

.. শশী পাস্পসপক 

| | ৷ 

শর্কি মুক্তি - অলকঙ্কাঃ অনন্ত গ্রুপ 

দক্ষিণ রাট়ীয় কায়স্থগণের সমাজাদির বিবরণ | যথা 

হুশ সমাজ সংস্কাপকের সমাজের নাম জিলা 

নাম | 

নিশীপতি বালী হী 

ঘোষ 
জঙজল 

তারাপতি বাদাল আক্না বাশোকর 

 শক্কি | বাড 

বন্দু | | 

উক্তি মাইনগর (খানাকুল) হুগ্পী 

ূ 2] ৰড়িষ। হ৪পরগণা 

মিত্র €শ্রীধরের সম্তানগণ 
৫৮৭ টাকা 

গুহ ষহশোছর, ঞ্ 

দত 

[ বালী ) হুগলী 

লওযাদ  ) বদ্ধ্মান 
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দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ বন্ ও মিত্র 

কুলমর্্যাদা প্রাপ্ত হয়েন.। দত্ব অহঙ্কারহেতু পঞ্চ 

ব্রাহ্মণের নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করেন । যিনি বলিয়া- 

ছিলেন। 

« দত্ত কারে! ভূতা নয় সঙ্ষে আগমন । 

বিগ্র সঙ্গে থাকি করি তীর্ঘ পর্যটন ॥” 

সেই অপরাধে ইনি রাজ্গা কর্তৃক কৌলীন্যার্ধিকর 
বিষয়ে বঞ্চিত হয়েন। 

গুহ অবিনয় হেতু রাঢ়দেশ্েে কুলমর্যযাদ! প্রাপ্তি বিষয়ে 

অকৃতার্থ হয়েন | তদচ্ছসারে দক্ষিণ রাচীয় কায়স্থগণের 
মধ্যে দত্ত এবং গুহ মৌলিক মধ্যে গণ্য। সম্মৌলিক 

অথণৎ সিদ্ধমেইলিক রূপে বিশেষ খ্যাতাপক্গ । 

£ বথা__ঘোৰ বস্থ মিত্র কুলের অধিকারী | 

অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ী।” 

দক্ষিণ রাচীয়দিগের মধে) যেমন গুনের কৌলীন) নাই 

সেই প্রকার বজ শ্রেণী মধ্যে মিত্রবংশের কৌলীন্য লুপ্ত 

হইয়া গিয়াছে, তদন্সারে তথায় মিত্রগণ মৌলিক মধো 

পরিগণিত হইয়] থাকেন। 

ইহ'শদিগের মধ্যে কুলীনগণ আবার মুখ্য, মধ্যম বা 

দ্বিতীয়াংশ ও»তৃতীয়াংশাদি রূপে গখনীয় হন। উহ্না আদয- 
রসের বিচারস্থলে দেখান যাইবে | এখানে এইমাত্র বলা' 
আবশ্যক যে মিত্রবংশে মুখ্য ক্জীন নাই (১ ম প্রেণীর ) 

ও ঘোষ ও বন্থ বংশে বুখ্য কুলীন আছে, । 
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ঘোষ বংশ জঙ্গল বাদালে, এই স্থান ষশোহর জ্লার 

অন্তর্গত। | 

বস্ রংশ খানাকুলের স্কাধিকারীরা, জিল হ্গলী | 

কায়স্থ কৌন্ততের মতে আটঘর শুদ্ধ মৌলিক । বথা--দেব, 

দত্ত কর, পালিভ, সেন, সিংহ, দান ও গুহ! শব্বকল্পদ্রুম 

এই আট ঘরকে দক্ষিণ রাটীয়দিগের মৌলিক বলিয়1 স্থির 

করিয়ণাছেন | এবং বঙ্গজদিতগর শুদ্ধ মৌলিক গণনখস্থলে 

' গুহ এবং করের পরিবর্তে নাগ ও নাথকে সমাবষ্ণ করিস্লা- 

ছেন | ষথা-- 

4 বসু ধেোষে। গুভে মিত্রো দক্তে। নাগস্চ নাথকঃ | 
দাতা দেতৰ1! তথ। সেনঃ পালিতঃ নিংহু এবচ ॥ 

এতে ছ্বাদশবিধাঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধাঃ | 
শবক্ষক্পদ্রমধূত বচন । 

দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থগণের সধ্যে কতগুলি স্থযনকল্প 

মর্যযাদাপন্প কায়স্থ আদ্েন ভীহাদিগতক ৭২ বাছাত্ধ রে 

কায়স্থ শব্দে নির্দেশ করে । ভাঙাদিগের নাম বথ1--।-- 
১ নাগ, ২ পাল, ৩ আদিতা, ৪ রাণাঃ ৫ সর; ৬ ধর? 

৭ বর্ধন, ৮ সানা, ৯ রাজ, ১০ ছোড়, ২১ সুই, ১২ ব্রহ্ম; 
১৩.ভেজ, ১৪ ভকী, ৯৫ ক্ষুর, ১৬ শর্্ঘ, ১৭ নন্দী, ১৮ বন্দী 

১৯ গুপ্ত” ১৭ রাঙা, ১৮ আইচ, ১৯ ভ্রোম। ২০ রুদ্র 
২১ হা? ২২ ভূত,-২৩ প্রেত» ২৪ গু ই ২৫ চক্র, ২৬ শীল 
২৮ দখে, ২৯.) রঙ্জিদত, ৩০ বিষ, ৩১ ত্র এই কু, 
৩৩ সর, ৩৪ ধরণী, ৩৫ বাধ ২৬ পই১ ৩৭ জাম+ ৩ বিন্দু, 
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৩৯ ধর, ৪০ বল, ৪১ লোধ;, ৪২ বর্ম, ৪৩ খিল; ৪৪ পিল, 

৪৫ ইন্দ্র ৪৬ ওম, ৪৭ অন্ক,র, ৪৮ বন্ধুর, ৪৯ শাই, 

৫০ হেশ, ৫১ মনু, ৫১ গীণ্ড, ৫৩ রাত, ৫৮ গণ ৫৯ উপ- 

মান, ৬০ ক্ষেম+ ৬৯ বইশ, ৬২ বীজ ৬৩ অর্ণ, ৬৪ আগ, 

৬৫ শক্তি৬শনিশুণহেম ৬৮ বঙ্গ ৬৯ কীর্তি ৭০ ফশ ৭১ ধঙ্ছ 

২২ গুগ ক্ষাম বা ক্ষে/ম+ ঘর, ও রাজপৃত এই তিন ঘরকেও 

বাহ্ুতয়ে কায়স্থগণ মধ্য ধরিয় থাকে | ইহণদিগকে 'লইয়? 

যখন ২ গণন1 করে তখন নাগ, পাল ও নাথকে পরি-' 

ত্যাগ করিতে হয় । তখন নাগ, পাল ও নাথ শুদ্ধ মৌলিক 

শ্রেণীতে পরিগৃহীত হই! থাকেন । | 

কার়স্থদিশের উৎপত্তিস্থলে কয়েকগী বংশের আদি- 
পুরুষের নাম দেওয়। গিয়াছে । তদন্ুসারে নাগ, নাথ ও 

দাস করণের সন্তান । দেব, সেন, পালিত ও সিংহ মৃত্যু- 
পরের তন্গুজ বলিয়া গ্রসিদ্ধ | 'কায়স্থদিগের আদিপুরুব 

চিত্রসেন ! ইনি চিত্রগুগড ও বিচিত্রের সহোদর । ইহাদিগের 

পিতার নাম কায়স্ত, তদনুসারেই ইহারা কায়স্থ সংজ্ঞা- 

ভজনা করেন। কাক্সস্থের পিতার নাম প্রদশপ, ইনি শুত্রক 

মুনির পৌত্র ও হীমের পুঅ । শুদ্রকের পুজ্র হীন । 

দক্ষিণ রাটীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ মধ্যে আচার ব্যবহার ৰিবয়ে 

বিশেষ টবসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না| তবে যে, কোন কোন 

বিষয়ে অটৈক্য দেখা বায় সে কেবল পৃথক পৃথক দেশে 

বাস নিবন্ধন সামানয ইতর বিশেষ ও প্রকার ভেদ মাত্র, 

বস্তুত এক । 
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বজজদিগের মধ্যে ৭ই অপেক্ষা অনেক অধিক মৌলিক 

কায়স্থ আছে ! তন্মধ্য ২২ ঘরের আদিপুরুষগণের অধস্তন 

সম্ভতিবর্থ ব্জজ ও দক্ষিণ রাটী এই উভয়ের মধ্যেই বিশ্দেষ 

খ্যাতাপন্ন । যথা | 

ৰং বংশের আদিপুরুষের ূ বংশ বংশের আদিপুরুষের 

নাম নাম। 

১নাগ  দশরথ ৫কর দামোদর 
,৯ নাথ মহানন্দ ৬ দাস উবাপতি 

৩ দাস চন্্রশেখর + পালিত জন 
ও দেন গঙ্গাধর ৮ চত্দর নারায়ণ 

৯ পাল আরব ৃ ১৬ সোম বংশধর 

১০ রাহা] কৃ ১৭ সিং রত্বাকর 

৯৯ ভদ্র দিগস্থর ' ১৮ রক্ষিত নারায়ণ 

১২ ধর ব্যাস । ১৯ অঙ্কর বেদগর্ভ 

১৩নন্দী গপ্রভাকর | ২০ বিষ, দৈত্যারি 
১৪ দেৰ কেশব ূ ২১ আদ্য ত্রিলোচন 

১৫ কুগ্ড অধিপতি ২২ নন্দন . উষাপতি। 

লীন 1 

কুলীন ৯ প্রকার বথা। মুখ্য জন্ম মুখ্য, বাড়ীমুখয, 
কনিষ্ঠ, ছভায়1,মধ্যাংশ, তেওজ-কনিষ্ঈ দ্বিতীয় পুভ্র-ছভায়া 

দ্বিতীয় পৃজ্জ ৭ম মধ্যাংশ ও দ্বিতীন্ন পুত তেওজ । 

দক্ষিণ রাটী ও বঙ্গজ মধ্যে প্রধানতঃ তেরগী দোষ 

আছে সে কয়েকটীর নাম যথা । 
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দেবী, গৌরী, গঙ্গা, উভৈরবী,. ভাক্করী, বলায়ী, চশ্ডী- 

দাসী, গ্রীনাথা, শ্রীকরী বিফদাসী, হৃদয়দালী, ও 
সদানন্দী। 

এই দোষ গুলি ১২ পর্যায় পর্যন্ত বিশেষ ধরাধরী 

ছিল না। ১৩ পধ্ণায় অবধি বিশেষ ধরাধরী ও আাটা- 
আটী হয়।এই সময়ে পুরন্দর বস্তু নিয়ম এক করেন থে কোন 
ব্যক্তিই আর সমান পধ্ণায়ের বর ও কন্যা ব্যতীত রিবাহ 

দিতে পারিবেন না। তদবধি সমান সমান সিঁড়ীর বর ও 

কন্যায় পাঁণি-পীড়ন হইয়া আসিতেছে | পুরন্দর বনু দেবী- 
বর ঘটকের সমসাময়িক লোক ছিলেন । 

দক্ষিণরাটী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ সামানযতঃ ছুই প্রধান 

ভাগে বিভক্ত; প্রথম কুলীন দ্বিতীয় মৌলিক | ঘোষ, বস্ম, 
মিব্রএই তিনঘর কুলীন কায়স্থ। মৌলিকের বিষয় গর্বের বল! 

গিয়াছে । মৌ।/লক আবার দ্বিবিধ,সিদ্ধ ও সাধ্য দে,দত্ত,কর, 

সিংহ, সেন, দাস, গুহ, পালিত এই আটঘর সিদ্ধ মেধলিক। 

এবং মোম, রুদ্র, পাল, নাগ, ভঞ্জ, বিষ, ভদ্র? রাহা?) কুণ্, 

ধর, চন্দ্র, নন্দী শীল, নাথ, রক্ষিত, আইচ প্রভৃতি মে বায়- 

তর ঘর কায়স্থ আছেন তাহারা সাধ্য মৌলিক। সাধ্য 

মৌলিকের। মযণযাদাবিষয়ে সিদ্ধ মৌলিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট । 

সিদ্ধ মৌলিকের। সন্মৌলিক, ও সাধ্য মেখলিকের। বায়তরিয়া 

বলিয়] সচরাচর উল্লিখিত হইয়1 থাকেন । 

দক্ষিণরাটী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবাহের স্কুল ব্যবস্থ] 
এই ;__কুলীনের জেষ্টপুত্রকে কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে 



১১৪ সম্বন্ধনিণয়। 

হয়; মৌলিককন্য। বিবাহ করিলে তীহার কুলভ্রংশ ঘটে। 

কিস্য প্রথমতঃ কুলীন কন্যা! বিবাহ করিয়া মৌলিক কন্যা 

বিবাহ করিলে কুলের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কুলীনের 

অপর পুত্রের! মৌলিক কন্যা বিবাহ করিতে পারেনঃ এবং 

সচরাচর তাঁহাই করিয়া থাকেন ।-__মৌলিক মাত্রের কুলীন 

পাত্রে কন্যাদান ও কুলীন কন্যাবিবাহ করা আবশ্যক, কিন্তু 

মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান হইলে, তাদ্ৃশ আদান 

 প্রদানকারীদিগকে কায়স্থ সমাজে কিছু হেয় হইতে হয়। 
পধ্যায়বন্ধনের কিঞ্চিৎ পুর্বে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ 

নিতান্ত বিরল ছিলন1, এবং নিতান্ত দোষাবহু বলিয়া 

পরিগৃহীত হইত ন1। 

ভাদারল । 

মৌলিকের] কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র প্রভৃতিকে কন্যাদান 

করিয়া থাকেন। কিম্ত কতিপয় মৌলিক পরিবারের সঙ্ক্প 

এই, যে কুলীনের জ্োষ্টপুত্রকে কন্য দান করিতে হইবেক । 
কুলীনের জোষ্টপুত্র প্রথমে মৌলিক কন্য। বিবাহ করিতে 

পারেন না,ফলুলীন কন্যা বিবা্ধ দ্বার। বহার কুল রক্ষা হই- 
মাছে, মৌলক কায়স্থগণ তাহাকে কন্যাদীন করেন । কুলী- 

নের জোষ্টপুত্র এইরূপে মৌলিক গৃহে যে দ্থিতীয় সংসার 

করেন, তাহার নাম আদ্যরস ; আর যে সকল মৌলিকের 

গৃহে এইরূপ বিৰাছ হয়, তাহাদিগকে আদ্যরসের ঘর বা 

কুলপালক শবে নির্দেশ করে | কুলপালকেরাই প্রায় 
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সমাজের অধিপতি বলিয়] সর্ধত্র পরিচিত থাকেন । ইহণা- 
দিগের সন্তানগণ যে সভায় উপস্থিত থাকেন সে সভায় 

অগ্রে তাহারাই মাল্যচন্দন প্রাপ্ত হইয়1 থাকেন । এ সকল 

কাষে তাশ্ার। বজ্ঞেন্বর স্বরূপ । 
দৌহিত্রগণের মুখা কুল ময্ঠাদ| প্রাঞ্তি হেতু আদ্য- 

রসের মৌলিক ঘরের সম্মান অধিক হয়, তাহার] সর্ঝাগ্রে 

সভামধ্যে পুজা প্রাপ্ত ছন। এই আভমান টুকু আছে,বলি- 
য়াই ইহ্াদিগের সমাজ বন্ধনের গ্রস্থি বিশেষ কঠিন হইয়া 
আছে । এমন কি অনেক সময়ে ভশিনীপতিকে শ্যালকের 

বিবাহের জন্য উৎ্কঠ্িত হইতে হয়| শ্যালক যদি কুলী- 

নের কনা। বিবাহ না করিতে পারেন তবে ভ্গিনীপতির 

কলপবস্ত দূষিত হয় । 

মুখ্য বুলীন__ 

কায়স্থের মুখ্যকুল | ও গেৌঁণকুল | 

মুখটীকুলীন চারিপ্রকার | 'জন্মমুখটী ১ বাড়ীমুখ্ণী ২ 
সহজ মুখটী ৩ও কোমল মুখটী। 

জোট পুভ্দ্ের প্রথম সন্তান, জন্ম মুখটী, দ্বিতীয় পুত্রের 
প্রথম সন্তান বাড়ী মুখী। সৎক্রিয়া বাতীত বাড়ী মুখটা 
উপাধি হয় না। 

৯1 বংশের মধ্যে বাহার। জন্মান্থসারে ধারাবাহিক 
প্রথম সন্তান বলিয়৷ পরিগণিত তাহারাই জন্মমুখটী | 

২। বাড়ীমুখটী_হুম্সমুখটীর দ্বিতীয় ও তৃতীয়পুত্র |. 
ইহার] সৎকাষ্যদ্বারা এই দম্মানটী প্রাপ্ত হন। লৎ্কাফ? 
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না করিলে এইরূপ মধ্ণঠাদাপ্রাণ্ড যোগ্য বলিয়। সমাজ 

মধ্যে পরিগণিত হয়েন না। 

৩। সহজমুখী--বাড়ীমুখণীর প্রথম পুত্র সহজ সঙ্গা 

প্রাপ্ত হয়েন। ইহার] সতক্রিয়াদ্বার জন্মমুখটীর সদৃশ 

হয়েন। : | 

৪1 কোমলমুখটী_-জন্মমুখীর চতুর্থ সন্তানকে 

কোমলমুখী কহ যায়। উত্তমরূপে আদান প্রদান না 
করিতে পারিলে ইহাারাও কোমলমুখটীরূপ উপাধি প্রাপ্ত 

হয়েন না। 
গোৌণকুল বা অপেক্ষাকৃত স্যনমর্ধ্যাদাপন্ন কুলীন 1 

মধ্যাংশ-জন্মমুখশীর পঞ্চমাদি সম্ভানগণ মধ্যাংশ উপাধি 

প্রাপ্ত হয়। 

*' মধ্যাংশ তেওজ-_বাঁড়ীমুখণীর দ্বিতীয় তৃতীয় পুক্রকে : 

মধ্যাংশ তেওজ কছে। 

ছভায়।--কোমলমুখটীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তানের 

নাম ছভায়া। গৌপকুলীন মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা 

যায় এজন্য এগুলি পরিত্যাগ কর গেল । বাহার এবিষয়ে 

বিশেষ বাৎ্পত্তি আবশাক তিনি কায়স্থ কৌস্তভ কায়স্থ 

প্রদীপ, কয়স্থদীপিকা ও শবধকম্পদ্রূম দেখিবেন । 

এই গুলি লইয়'ই দক্ষিণ রাট়ীদিগের আদ্যরমের রসগ্রহ 

হয়। দক্ষিণ রাটীদিগের প্রধান পুজে ক্লমষ্াদা অধিক। 

বঙ্গজদিগের আদ্যরস নাই এবং প্রধান পুজদ্ধারা কল 

রক্ষ| বা কুলক্ষয় হয় না। সকলেই স্বস্ব এধান। নিজ 
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নিজ দোষগুণের ভাগী নিজেই । তন্নিবন্ধন অন্যের কুলক্য় 

ব] বৃদ্ধি পায় না। দক্ষিণ রাট়ীর সহিত বঙজ্জজদিগের এই 

মাত্র প্রতেদ। নতুবা অন্য 'কোন বিশেষ প্রভেদ দেখা 

যায় না। 

এক্ষণে দক্ষিণ রাট়ী ও বঙ্গজে পরস্পর আদান প্রদান 

চলিতে আর্ত হইয়াছে। 

_ দক্ষিণ রাটীদিগের এক শাখ। উড়িষ্যায় বাস করিয়া- 

ছেন| বঙ্গদেশের কায়স্থগণ তীহাদিগকে কটকী, 
কায়েত শবে নির্দেশ করেন | কটকী ও উড়িয়া 

কায়েত পৃথক পদার্থ। উড়িয়। কায়েতদিগের 

উপাধি মাইতি | কটকী কায়েতদ্রিগের উপাধি ঘোষ বনু 

মিত্র ও দত্তবাদি। কটকী কায়েতদিগকে উড়িয়। কায়েতগণ, 

“কেরা বঙাড়ী” স্থল বিশেষে বঙাড়ী বাবু খবে ও নির্দেশ 

করে। সেটা ভয় বা মম্মান হেতু বলিয়া থাকে। কটকী- 

কায়েতদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের আদান 

প্রদান হইয়া থাকে। খানাকুলের সর্বাধিকারীরাই পুর্বে 

ফটকী কায়েত ছিলেন। | 
৯০০” রি 
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গুর্ধেই ইহণাদিগের রাঁড ও বঙ্গে নিবাস ৰল। গিয়াছে 

তথায় দেখ । কাহারও কায়চ্থগণের বিশেষ বিশোষ বিষয় 

জানিতে ইচ্ছ। হইলে আচার নির্ণয় ভক্ত, কমলাকর ভউ- 

কৃত শৃদ্রধন্মতিত্ব্, রাজাবলী ও কায়স্থদীপিক?- প্রভৃতি দেখা 
আবশ্যক । 

কায়স্থের পুরোহিত ও নবশীয়কের পুরোহিত এক। 

ধাহার। শুত্র বাজন শুদ্রশ্িষ্য ও শুত্রের দানগ্রহণ করেন 

তাহার বিশিষ্টবংশসম্ভুত হইলে ও অশূদ্র প্রতিগ্রাহী 
বাক্তির নিকট বিশেষ মধ্ণাদাপন্স নহেন 1 সামান্য কুলজ 

ব্যক্তির কথা সুদুরপরাহত ৷ 

ইতি সম্বন্ধনির্ণয়ে শুদ্রপ্রকরণে কায়স্থবিষয় সমাগত |. 

নবশাখ (বা? নবশায়ক ) 

১ ন্ ৩ ৪ ৫ ৬ 

তিবী মালী তামুলী গোপ নাপিত, পোছালী | 

৭ ৮. ৯ 

কামার কুমার পু্টুলী এই নবশাখাধলী | 

ন্বশাখের1 কায়স্থ সদৃশ সদাচারসম্পন্ন | ইহ্াাদিগের 

পুরোহিত ওকামস্থদিগের পুরোহিত এক | 

ইস্ছাদিগের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য আছে । সদা- 
চার সম্পন্ন ও সদ গুণশালী হইলেই প্রায় সম্দানিত হুইয়। 

থাকে, স্থলবিশেষে বংশাম্ুত্রমিক কুলমষ/াদাও দেখা 

ষায়। - 
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মালী-মালাকর জাতি! শোঁপ-সঙ্গোপ (যাহারা কেবল 

ক্ষেত্র কর্ষণ করে)। গোছালী-_বারুই। গুটুলী-যাহারা 
পেশাটল| বন্ধন করে। পু'টুলী বলিলে গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, 
তত্তবায় (কুবিন্দ াতি), কুরী (মোদক ) সচরাচর যাহা 

দিগকে ময়রা বলা যায়! প্রকৃত পক্ষে মোদক (কুরী নহে ) 

ইহাদিগের উপাধি মঞধুনাপিত | মধুনাপিতের বৃত্তান্ত চৈতন্য- 

চরিতামুতে ও চৈতন্যভাগ্রবতে আছে? সুতরাং এই জাতি 

ভিন'শত ব্ংসর মাক্র নাপিত হইতে পৃথক জাতি বলিয়া 

পরিগ্বাণিত হইয়াছে । 

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্গ্যাস গ্রহণ জন্য মস্তকমুণগ্ডন 

করেন, যে নাপিতের নিকট প্রথম মুগ্ডিত হন তাহ্থার 

নাম মধুনাপিত। মধুনাপিত মহ্হাপ্রভুর মস্তক স্পর্শ 

করিয়াছে । হ্তুতরাং সে আপনাকে পরম (ভাগ্যবান, 

বিবেচনা করিয় মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিল, যে 

সে যখন মহাপ্রভুর উত্তমাঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে তখন সে 

আর অপরের পাদস্পর্শ (অথণৎ ক্ষৌর) করিতে ইচ্ছা 

করেন না। প্রস্ঞুর পাদপদ্মচিন্তা ব্যতীত অন্য অভিলাষ 

রাখে না। মহা প্রভু তদীয় ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়। 

মধুকে কছিলেন, বৎস, অদ্যাবধি তোমাকে আর ক্ষৌর- 

কর্ণ করিতে হইবে না। তুমি মোদক ও লড্ভ্কাদি প্রস্তুত 

কর, তোমার অধঃস্তন সন্ভতিবর্শও যেন আর ক্ষৌর কর্ম 

না করে। তদবধি এঁ মধুনাপিতের বংশাধলী ও তত সংহষ$ 
নাপিতের। ক্ষৌর কায পরিত্যাগপুর্বক ময়রার ব্যৰসায় 

আরম্ভ করে; তদবধি ইহাদিগের নাম ময়র। এবং যাহার 
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পুর্বাবধি মোদক।দি প্রস্তত করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগের 

নাম কুরীই থাকিল। এক্ষণে নাপিত, ও মধুনাপিত (ময়রা) 

পৃথক পৃথক জাতি বলিয়1 গণ্য । 

কায়স্থের গুহ বন্থু ও মিপ্র এই তিনটী উপাধি ব্যতীত 

অন্য যত উপাধি আছে তৎসমস্তই নবশাখদিগের উপাধির 

মধ্যে দেখা বায়। * ফরিদপুর অঞ্চলে বারুই জাতির 

উপাধি মধ্যে মিত্র উপাধিও দেখা ষায় ! ৮ 

এক্ষণে এই কয়েক জাতির নাম কেন নবশাখ বলে 

তাহার মীমাংসা কর] উচিত । 

যতকালে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীকে এক বিংশতি 

বার নিঃক্ষিত্ত্রয়া করেন তঙগ্কালে এই কয়েক জাতির 

সাহায্য লইয়1 তিনি ক্ষত্রিয় বংশের ধ্বংস করিতে সমর্থ 

হন। ইহাদিগেরই সাহায্যে পরশুরশমের প্রতিজ্ঞ লিদ্ধ 

হয় (অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ফুলের বিনাশ বিষয়ে ইহার শায়ক 

(বাণ) স্বরূপ হয় | ইহার] গুর্বে কায়স্থের তুল্য ছিলন। 

এ সময়াবধি কায়স্থের তুলা হয় । পরশু রামদ্বার সমাজ 

মধ্যে এতাদৃশশ মর্যযাদা পাইয়াই ইহারা ক্ষত্রিয়দিগের 

বিরূদ্ধে উত্থান করিয়াছিল ॥ পরাশর সংহছিত। দেখ । 

ইহ্ার। সকলেই সচ্ছ,দ্র ঘলিয়! পরি গণিত | 

যাহারা বলেন নবশীখেরা একেরই সন্তান,পৃ্ক নয়টী 
শাখামাত্র,ভীহাদিগের সে সংস্কারটণ ভ্রমাতআক; ইহার! পর- 

€গাপো। মালী তথা তৈলা তন্ত্রী মোদকবারুজী। 

কুলালঃ কণ্মকারশ্চ নাপিতো নবশায় কা2| 

(১১) 
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স্পর পুথক বংশসম্তত। 

প্রকার । 

প্রত্যেকেরই ব্যবসায় বিভিন্ন 

স্থতরাঁং ইহাদিগকে নবশাখের পরিবর্তে নধশায়ক 

নবশায়কদিগের মধ্যে পৃথক পৃথক ব্যবসায় দেখা- 

বলাই যুক্তিযুক্ত । 

যায়। বথা 

জাতি ব্যবসায় 

তিলী প্রধানতঃ শস্য 

* চিনি ক্রয় বিক্রয় 

২ মালী পুষ্প চয়ন ও 

মালা গ্রন্থন 

৩ তামুলী পান বিক্রয় । 
৪ গোপ কৃষিকর্ধম 

নাপিত ক্ষৌর 

টি মোদকাদি প্রস্তুত 

ও বিক্রয় 

জাতি 

৬ গোছাঁলী 

৭ কামার 

৮ কুমার 

৯ পুটুলী রঙ 

ব্যবসায় 

পানবিক্রুয় ও 

পান প্রত্ভ,ত করণ 

লৌহদ্রব্য প্রস্ত ত 

ও বিক্রয় । 

ঘটাদি প্রস্ত ত 

ও বিক্রুষ্প | 

ইতি নবশায়ক প্রকরণ সমাগু | 

কভাতের কার্য, বেদে পশারীর দোকান করা, কড়ীও শগ্খাদি পরি- 

ক্ষার করণ শু বিক্রয় এবং কাহস্য নিশ্মিত বস্ত্র প্রস্তস্ত করিঘ্রা পোল 

বাধিতে ছয় এজন্য ইহাদিপের সাখারণ নাম পু'টুলী, কুরী মকুবাও 

পু'টুন্ীর মধ্যে পরিগণিত | 
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কৈবর্ত। 

কৈবতে দাস ধীবরো । অমর | 

নিষাদে মার্গবংভুতে দান্সং নৌ কন্মজীবিনহ। 

কৈবর্তমিতি যহ প্রাছরাধ্যাবর্তনিবাসিনঃ |॥ ৩৪ | মহা ১০ অ। 

এরূপ প্রবাদ আছে যে, বজদেশীয় কৈবর্ত মাত্রেই 

ধীবর জাতীয় । তদন্সসারে ইহারা জল আচরণীয় শূত্র 
মধ্যে পরিগণিত ছিল না । এক সময়ে মহারাজ বল্লাল সেন 

নিজ পুত্র লক্গ্ণ সেনের প্রতি কুপিত হুইয়! তাহার শিরো- 

চ্ছেদের আজ্ঞ দেন। সেই আজ্ঞাশ্রবণ মাত্র যুবরাজ 

লক্ষ্মণ দেশ পরিত্যাগ পুর্বক পলায়ন করেন । তত কালে 

তদীয়1 সহ্ধর্শিণী মহারাজের ইষ্টদেব মন্দিরের সম্মন্খ 

ভিভিতে এই কবিতাটী লিখিয়! রাখেন | যথ। 
পতত্যবিরতৎ বারি হৃত্যন্তি শিখিনে। মুদ11 

অদ্য কান্তঃ কৃতাস্তো ব। দুঃখশান্তিং করোতু মে | বল্লালচরিত 

উহা দৃষ্টি করিয়া মহারাজের মন পুত্র ন্মেছে উদ্বেল 

হয়| এবং তত্ক্ষণাৎ নাবিকদিগকে আদেশ করিলেন যে 

ব্যক্তি আমার এই নির্দিষ্ট সময় মধ্যে আমার জীবন সর্বস্থ 

লক্ষ্মণকে আনিয়া দিতে পারিবে আমি তাহাকে আমার 

সাধ্যায়ত্ত তাহার প্রার্থন! পরিপুরণ করিব ইহা! ব্রিসত্য 
করিলাম । 

মহারাজের আদেশ মাত্র বেগবন্ত নাবিকগণ ডিঙ্গা, 

ভাসাইল | এবং নিয়মিত সময়ের মধ্যেই লক্ষ্মণ সেনকে 

মহারাজের দম্মখে আনন্ন করিল। তদ্দুষ্টে মহারাক্ছ 
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পরম পরিতোষ লাভ করিয়া কহিলেন তোরা কি চাহিস,; 

তাহারা কহিল “আমরা মহারাজের পাদপদ্ধে জল দিতে 

ইচ্ছা করি ।” রাজা বলিলেন “তথা স্তর” আচ্ছা তাই হইবে। 
তোদের হস্তে জীবন পাইয়া যখন পরমাহলাদে জীবন 

সব্বস্বকে গ্রহণ করিয়াছি, তখন তোদের হাতের জীবন 

গ্রহণে আর দোষ জ্ঞান করিনা । অদ্যাবধি আমার অধি- 

কার মধ্যে তৌদের জল আচরণীয় বলিয়! পরিগণিত 

হইল । এবং তোর দ্বিজাতির দাস্যরত্তি করিস। 

ইহার তখন পরমাহ্লাদে কহিল মহারাজ তবে 

আমর! অদ্যাবধি নাবিক (জালজীবী ) হইতে পৃথক হুই- 
লাম । অতএব এক্ষণে আমাদিগের পৃথক পুরোহিত 

আবশ্যক । মহারাজ আদেশ করিলেন কল্য দিব। 

পরদিন যাহাকে দিলেন সে ব্যক্তির জল আচরণীয় নহে । 

কৈবর্তের জল ব্যবন্ীর আছে । কিন্ত কৈবর্ভের পুরো- 

হিতের জল ব্যবহার নাই । 

কৈবত্তগ্িণ ছুই ভাগে বিভক্ত | দাস ও নাবিক । যাহার] 

কৃষিকর্থ ও দাস্যরত্তি করে তাহারাই ছেলে টৈবর্ত (দাস) 

ও যাহারা মৎস্য সঞ্চয় ও নাবিকের কাধ্য করে তাহারা 

( জেলে ) বলিয়া খ্যাত। জেলেদিগের জল আচরণীয় 
নছ্ে | এই জেলেরা জেলে শর্ষে আখ্যাত নছে; ইভারা 

আপনাদিগকে মালে শব্দে নির্দেশ করে । জেলে বলিলে 

অত্যন্ত ক্রোধ করে । ইস্বারা কহে জেলে শবে চণ্ডাল- 

জাতীয় জেলেদিগকে বুঝায়! 
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রংপুর ও দিনাজপুরাদি উত্তর অঞ্চলে ক্ষ্যাণ নামে 

এক প্রকার টকবর্তীভাস আছে। তাহারা ও অন্যের নিকট 
কৈবতবিলিয়! পরিচয় দেয় । কিন্তু প্রকৃত কৈবর্ভের নিকট 

ধরা পড়ে । সে যাহাই হউক স্থানে স্থানে ইহাদিগের 

দাস্যরত্তি ও জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির মধ্যে ও চলিত 

দেখা যায়। 

ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে পরাশর, দাস 

নামে এক প্রকার টৈবর্ত আছে। তাহারাও দাস্য বৃত্তি 
করিয়া থাকে | ইহার। বলে সত্যবতী যে কৈবর্তের 

বাটীতে ছিলেন সেই কৈবত্তের বংশীয়েরাই পরাশর দাস 

নামে খ্যাত। | 

ইতি কৈবর্ত প্রকরণ। 

গোপ (গোয়াল ) 

এই জাতির কৃত দধি, ছুপ্ধ, নবনীত প্রভূ.তি বস্ত্র সর্বত্র 

প্রচলিত । জল ও প্রায় সর্ধত্রপ্রচলিত হুইয়; আসিয়াছে । 

উড়িষ্যায় যাহারা গৌড় বলিয়। আখ্যাত, পশ্চিমে আহির 

ব। মথুরাবাসী বলিয়া খ্যাত ও বঙ্গে গোপ বলিয়া খ্যাত 

তাহারাই প্রকৃত গোপশব্দ, বাচ্য । এই জাতির মধ্যে 

বহছতর শাখ। প্রশাখা আছে । 

ইছাদিগের মধো বাহার গোর দাগে তাহাদিগকে 

ভোগা গোয়াল বলে) তাহাদিগের জল অস্পৃ্শয ও অব্যব- 

হাধ্য। 
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দধি, দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোয়ালদিগের জলঃ সর্ধপ্রথমে; 

বঙ্গদেশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রচলিত করেন। তদবধি 

ইনার! স্থল বিশেষে ময়রার ব্যবসায়ও করিয়া থাকে। 

ইতি গোপ প্রকরণ । 

জল অস্পৃশ্য অথচ উচ্চ জাতীয় শুদ্র বলিয়1 পরিগণিত । 
স্বর্ণবণিক ও সেকর]। 

বঙ্গদেশবাসী বণিকগণ শুদ্র মধ্যে পরিগণিত | কংস, 

শঙ্খ ও গদ্ধবণিক নবশাখ মধ্যে স্থান প্রাণ্ড হইয়াছেন ! 

পাঁশ্চাত্যদিগের মধ্যে কালোয়ার থে প্রকার, বজদেশে 

স্বণবণিক ( সোনারবেণে ) স্ব্ণকার বা (সেকরা) সেই 

প্রকার জল অস্পুশা শৃদ্র মধ্যে গণ্য। 

স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকারগ্রণের জল কেন অস্পৃশ্য হইল 

তাহার নিদর্শনে তাহারা এই কিংবদন্তী অবতারণা করেন 

যে, এক সময়ে মহারাজ বল্লাল সেনের পিতৃ অথবা মাতৃ 

শ্রাদ্ধ স্বর্ণ নিশ্শিত কতকগুলি ধেন্ছু দান হয়, এ সকল 

ধেন্গু যে মকল ল্বর্ণ বণিক প্রস্তৃত করাইয়া ছিলেন,তাহার 

জানিতেন না যে এ নকল ধেন্ছু শুন্য-গর্ত্ব এবং উহাদিগের 

অন্তরে অলক্তক সংরক্ষিত হইয়াছে | শ্রেষ্ঠীগণ শ্বর্ণকারের 

প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস বশতঃ রাজার সমীপে প্রদানের পুর্কের 

আর পরীক্ষা করেন নাই ; পরে মহামতি বল্লালের প্রদত্ত 
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গাভীগুলি যে সমস্ত বিপ্রগণ পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক- 

তম ব্বণগাভী প্রাপ্তিমাত্র রাজ ভবনের অনতিদুরেই এক- 

স্বর্ণ বনিকের নিকট বিক্রয় করিতে যান। এ বণিকের 

হস্তে এ গাভীটীর আকৃতি অপেক্ষা ভার অল্প বোধ হেতু 
বণিক উহ্বাকে ছেদন করিবার অভিলাষ জানাইল | ব্রাঙ্ষণ 

কহিলেন তাহ! কদাচ হইতে পারে না পত্রাঙ্মণ সাক্ষাতে 

গোবধ হইতে পারে না” 1 সুবর্ণ বণিক সে কথায়,.কণ- 

পাত না করিক়। স্বর্ণ গাভীর পৃষ্টে যেমন ছেনীর আঘাত. 

করিল অমনি দরদরিত ধারে গাভীর গর্ত হইতে রক্ত 

নির্ধত হইতে লাগিল | ইহা দেখিয়া এ বিপ্র উদ্ধর্বাসে 

মহারাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন মহারাজ 

আপনার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যে ধেলুটী পাইয়]ছিলাম,উচ্ধা 

অমুক বণিকের নিকট বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, সে 

ব্যক্তিকে কহিলাম, ধেুটী যে অবস্থায় আছে, যদি তদবস্ 

লইয়] আমাকে মুল্য দেও,তাহা হইলে আমি বিক্রয় করিতে 

পারি । কিন্ত প্রস্তরাদিতে ঘষ ণাদি দ্বারা পরীক্ষা করিতে 

দিব নাঃচাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষ ও পরিমাণাদি দ্বার? পরীক্ষা 

করিয়। লইতে পার । সেব্যক্তি অগ্রে তাহাতেই সম্মত 

হুইল পরে আমার বচন অগ্রাস্যাপুর্বক স্বণ" গাভীটার পৃষ্ঠে 
অস্ত্রাধাত করিল; অস্ত্রস্পর্শ মাত্র ধেলুটী উচ্চৈঃন্থরে হশ্বা 

হস্ব]! রব প্ুর্বক রুধির ধারায় প্রাবিত হইয় প্রাণ পরি- 

ত্যাগ করিল। মহারাজ সমস্ত নিবেদন করিলাম এক্ষণে 

আপনার ধাঁহ| অভিরুচি হয় তাহ করিতে আজ্ঞা হইবেক । 
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মহারাজ এই বৃত্তান্ত শুনিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারি- 

লেন। স্মবর্বণিক ও স্বর্ণকারের ধুর্ততা অবগত হইতে 
আর ক্ষণমাত্রকাল বিলম্ব হইল' না| তিনি কিং কর্তব্য বিশু 

হইয়। বসিয়া আছেন এমন 'সময়ে পণ্ডিতগণ কহিলেন 

মহারাজ আপনি ন্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিকগণের উপর বিরক্ত 

হইবেন না তাহাদের জাতীয় ধর্শ অনুসারে একাজ করি- 

য়াছে। আপনার মাতৃ শ্রাদ্ধের গাতীগুলি মন্ত্রপুত হও- 

যায় ও তাহাদিগের প্রাণ প্রতিষ্ঠ করায় তাহাদের 

জীবন সঞ্চার হইয়! ছিল, এ ধেক্ুটী ও তাহাদিগের 

একতম স্মতরাং তাহাকে ছেদন সময়ে সেয়ে এ 

প্রকারে হস্বা হত্ব। রব করিয়াছে, এবং তদীয় গাত্র হইতে 
রক্ত নির্ঘত হইয়াছে । উহা আশ্চর্যজনক নহে। 

রাজ1 বলিলেন সে ষাহাই হউক স্বণ্ণকার ও ম্মুবণ- 

বণিক এ বিষয়ে বিশেষ অপরাধী । অতএব তাহাদিগকে 

উপযুক্ত দণ্ড দেওয়! উচিত। এঁ গাভীর জন্য আমাকে 

যে প্রকার খিদ্যমান হইতে হইল এবং এ ব্রান্ষণকে 

যেরূপ মনস্তাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হুইবে ্ুবর্ণ-বর্ণিক 

ও ন্বর্ণকারকে তদনুরূপ ফল ভোগ করা অত্যাবশ্যক । 

আমার অধিকার মধ্যে যেখানে যত স্বগবৰণিক ও ন্বর্ণকার 

আছে তৎ্সমস্তকে : অদ্যাবধি বিক্রমপুরের রাজ সভার 

আদেশালুনারে অস্পৃশ্য করা গেল । তদবধি অদ্য পর্যন্ত 

ইস্ছারা সেই ভাবে অছে। 

দ্বিতীয় কিংবদস্তী_কেহ কেহ বলেন ইহারা মাতৃকণের 
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সোণা চুরি করিয়া লইয়াছিল। রাজা তাহা শবণ করিয়। 
ইহাদিগকে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক ও ঘৃণিত মনে করিয়? 

ইহাদিগের জল অব্যবহ্থার্য্য জ্ঞান করেন৷ তদবধি ইচ্ছার 

এই প্রকার হেয় হইয়! আছে। 

ইহাদিগের আচার ব্যবহার মন্দ নহে, অনেক স্থলেই 

উচ্চজাতীয় সৎশূত্রের ন্যায়। কিন্তু ইহ্াদিগের পুরোহিতকে 

জাতীয় [ এক জেতে ] পুরোহিত বলে, ভাহারাও সমাজ 

মধ্যে চলিত নহেন। ইহাদিগের মন্ত্রদাত1 গুরুগণ' 

গোম্বামী পদবাচ্য । - 

চন্দ্র, শেঠ, আঢ্য, দত্ব,দে, মল্লিক প্রভৃতি শুপ্র উপাধি 

ইহাদিগের মধ্যে প্রধান। তদন্সারেই ইহার! পৃথক 

পৃথক কুলসম্ভত বলিয়া পরিচিত হুন। বাণিজ্যাদি ইহা- 
দিগের প্রধান অবলম্বন । ইহাদিগের মধ্যে সপ্ত গ্রামের, 

স্ববর্ণগ্রামের ও মায়ুদপুরের বণিকগণই শ্রে্ট। মামুদপুর 

যোহর জিলার অন্তর্গত সগুগ্রাম বা সাতর্ণী বাঙ্গা- 

লার প্রাচীন রাজধানী, স্বরস্বতীর ধারে (এক্ষণে ষে 

স্থানকে হুগলী বলে তাহারই নিকট ) ছিল ল্ুবণ গ্রাম 

বিক্রমপুরের নিকট, ঢাকা জিলার অন্তর্থত,(যাহাকে সচরাচর 

সোণার পা বিক্রমপুর কিয়] থাকে )। 

পাশ্চাত্য বৈশ্যগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার অধি- 

কারী। বঙ্গবাদী বণিকদিগের যজ্ঞন্তত্র ধারণ করিবার অধি- 

কার নাই। কতদিন হুইল যে দ্বিজরূপ সম্মানের চিহ্ন ধারণে 

অনধিকারী হইয়াছেন তাহা স্থিরতর নাই, তথাপি ইহ'1র। 
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কহেন যদবধি বল্লাল কর্তৃক ইহার। অপদস্থ হইয়াছেন 

তদবধিই বৈশ্যজাতীয় গৌরব ন্ট হইয়াছে ; জল অস্পৃশ7 
শৃত্রমধ্যে গণ্য । 

ইতি সুবণবণিক ও স্বর্ণ কার প্রকরণ সমাপ্ত 

পিস 

বর্ণনঙ্কর। 

চারিজাতির বিষয় এক প্রকার সমাপ্ত হইল । এক্ষণে 

নঙ্করজাতির উৎপত্তি ব্যবসায়াদি নির্ঘয় করিবার পুর্বে 
কোন সময়ে ও কাহার দ্বার! সন্কর জাতির উৎপত্তি হুই- 

য়াছে তাহ। স্থির করা উচিত। আমরা পুরাণ, তন্ত্র ও 

স্বৃতি যাহ! দেখি তাহাতেই ত্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুর 

জাতির পর সঙ্কর জাতি বলিয়া একটী সাধারণ নাম 

দেখিতে পাই ।প্থক জাতি অর্থাৎ পঞ্চমজাতি দেখিতে 

পাই না। দাস উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই শুর পদবাচ্য। 

যে সময়ে দ্বিজাতির অসবণণ ভার্যা গ্রহণ করিতে 

পারিতেন সেই সময়েই অন্যের ভাষর্ণায় সজাতীয়ের 

নিয়োগ দেখণ যায় । তৎপরে ঘখন বেণ রাজা বস্দ্ধরার 

অধিপতি বলিয় পরিগণিত হইলেন তদবধি অন্যের 

পড়ীতে অপর জাতির নিয়োগ ও বিধবাস্ত্রীতে সন্তান উৎ- 

পন্তিকরণ-বিধির নিষেধ হয় । 

তৎপরে কিঞিৎকাঁল গত হইলে রাজধি প্রবর শ্রী বেণ 



সামান)কাণ্ড । ১৩১ 

ভূপতিই কামোৌপহুৃতচেতন হইয়া নান! জাতীয় স্ত্রী 
সষ্ভোগ পুর্বক নানাজাতীয় বর্ণসঙ্করের সফি করেন। 

রাঁজ। অসৎ হইলে প্রজাও অসৎ হয় | তদন্ুসারে প্রকৃতি" 

পুপ্ভের মধ্যে অন্থুলোম ও প্রতিলোম জাতীর সংসর্থ হইতে 

লাগিল । তদ্দার অতিশীঘ্র অশেষ বিধ বণসঙ্কর ও হীন 

জাতির স্য্টি হয় | বঙ্গদেশে ততৎসমস্ত জাতির অধিকাংশ 

বিদ্যমান নাই বটে, কিন্ত অনেকগুলির নাম দেখা ষণয় | 

এবং কতকগুলির নাম পরিবর্তিত হইয়া অন্যপ্রকার - 

হইয়1 গিয়াছে! ষতগুলিকে চিনিতে পার!ষায় তাহাদিগেরই 

নাম নি্দেশ পুর্বক ব্যবসায়াদি স্থির করা গেল। 

ইহারা প্রত্যেকেই পৃথক জাতি, কেহ কাহারও জল 

গ্রহণ করে না, প্রত্যেকেরই পুরোহিত পৃথক, প্রত্যেক 

জাতির পুরোছিতই বণ ব্রাহ্মণ বলিয়। পরিগণিত ও এক 

জাতীয় যাজক ত্রাঙ্ধণ রূপে খ্যাত । 

নোদ্বাহিকে মন্ত্রেবু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে কুচিৎ। 

নৰিবাহ বিধাবক্তৎ বিধবাৰেদনহপুনঃ | ৬৪ | 

অম্পংদ্বিজৈহিবিদ্বস্ভিও পশুধর্খ্বো বিগভিততঃ | 

মহ্ুষ্যাপাষপিপ্রোক্তা বেণে রাজা প্রশাসতি 1 ** | 

সনসহ্ীনখিলাং তুগ্ন. রাজধি“প্রবরঃ পুরা | 

বানা সক্করংচক্রে কামোপছতচেতন2 | ৬৭। 

ততঃ প্রভৃতি যে। ফোষ্তাৎ প্রমীতপতিকাহ স্তিয়ং | 

নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তহ বিগহ্স্তি সাধব2। ৬৮ মহ । * অ. 

ভারতচক্দ্রের সময়ে ও এদেশে ষত প্রকার নীচ জাতীয় 

শৃদ্র ছিল ভাছার নিণয় করা আছে। ততকৃত বিদ্যাসুন্দর 



১৩২ স্বন্ধনির্ণয় | 

কাব্যের মধুধারা মধ্যে ছত্রিশ জাতির বিন্দুপাত আছে। 

তাহা পাঠ করিলে তৎ্কালের জাতি পরিজ্ঞাত হওয়া 

যাইতে পারে । যথা 

“আগুরি প্রভাতি আর নাগরী যতেক্ । 
ষুণি চাসাধোপা কৈব্র্ভ অনেক । 

সেকর] চুভার নুড়ী ধোবা জেলে গুড়ী 
চাঁড়াল বাগ দী হাড়ি ভোম যুচী শুভডী॥ 
কুম্মা কোরাঙ্গা পোদ কপালি তিয়রু। 

কোঁল কল্প ব্যাধ বেদে মালি বাজীকর ॥ 

বাইতি পটুয়া কাণ কসবি যতেক। 
কিন্ত সে সময় চাই, বাই, বাউরী, চাক কোচ, পলিয়া 

পুঁড়া ( পুগ্ডরীক ) রাজবংশী, কাহার, গন্ধর্ব, অপর 

প্রভৃতি কতকগুলি জাতি বিদ্যমান ছিল, অধুনা তাহ্া- 

দিগের বংশাবলী অনেকস্থলে বিস্তৃত দেখা যায়। বোধ 

হয় ভারতচন্দ্র কেবল বদ্ধমানের বর্ণন করিতে ছিলেন 
বলিয়াই অপর গুলিকে ছাড়িয়! দিয়াছিলেন; কেন ন 

সকল গুলিরই এক নগরে অবস্থান সন্তব বিবেচনা করেন 

নাই। 
এই সকল বণের জাতিগত ব্যবসায় দ্বারাই ইহ্থা- 

দিগের "সমাগত মর্যাদার তারতম্য অবগত হওয়া 

যায় । যথা 
জাতি ব্যবসায় | জাতি ব্যবসায় 

আখ্রী প্রধানত কৃষিবন্ধ । | গুড়ী জালজীবী। 
১ ত্র চিপিটক প্রত্তত ও কলু টতল প্রত্ত-ত ও কিভ্র় | সো টং 

কোল অনির্দিষ্ট । 1 বিক্রয় । 



সামন্যকাণ্ড । 

জাতি বাসায় । 

করজ! এ 

কাণ (ক্িন্পর )গীত ৰাদ্য। * 

বাশের শলাক1 দ্বারা 
কাড়র। 

জৰ্য প্রত্য,ত। 

কোড়1 মৃত্তিকা খননাদি | 

কাওর! গুঁকর পালন ও বিক্রয় । 

কপাল শপ সুত্র প্রভৃতি প্রজুত 

ও বিক্রয় । 
কোচ নৌকা বহন ও মঃস্য ধারণ। 

কাহার দালদ্য রঙ্ি ও বাক কার্য, 

তিয়র (রাজবংশী) মঙলাবিক্রুয় 

ও ইই্টকনির্মাণ ও গ্রন্থন । 

নরষানের শাহকের 
ছুলিয়া বৃ 

কারা হেচ্টারাগিরি। 

খোপা(রজক/ বস্মধৌত ও পরি- 

হ্কারকরণ। 

চাসাধোপা প্রধানতঃ কৃষিকার্ষয ৷ 

লে | 

» - প্রধানতঃ লাক্ষ)দির ব্যব- 
ক [সা ও চুড়ী প্রস্তত 

বিক্রয় । 

পলিয়। প্রধানতঃ দখিুগ ধ বিক্রুয়। 

বঙ্্রাদিও বয়ন করে 

পাট, মাছুর শপ প্রভৃতির 

নলকর্তন ও বয়নকার্ষয | 

নদীতে পারাবার 
পাটুলা ৃ 

( খেয়া দেওয়া 1. 

পোদ প্রধান ত$ ম€ল্যবিক্তয়। 

১৩৩ 

জাতি ৰ্যবসায়। 

চুনারী প্রধানত চুনপ্রত্তংত ও 

ও বাদ্য করণ । 

চণ্ডালব। নানাবিখ ব্যবসায় 

) প্রধানতঃ মতস্য ধারণ 

ও নৌক! বাণ। 

ছুতার [হুজ্রধর) কাঠের কাষ্য। 

জালিয়া [চাল] মৎপ্যসংক্ষয় 

খীবর [পাড়,উ] : ও নাবিক রস্তি। 

নমগৃত্র 

ভোম বাশের জ্রব্য প্রত্তত। 
ডোকল! শ,কর চরাণ 
ঘুগী বা যোগী বস্্রবয়ন। 

স্িজ্জাদির উত্তোলন ও 
পাজ্ীবহন ও জলজ উ- 

বাউরী 

বিক্রুয়। 

মগ্য বিক্রয়, পান্ঠী- 

বাগদা ূ বঙ্ধন ও স্থল বিশেষে 
শকররক্ষণ ৷ 

বেদিয়। গাছড়! ওখখধ ও সর্পৰি- 

শেষের দংশ্ন-চিকিৎসা 

এবং স্থল বিশেষে সর্প- 

ধারণ ও খেলন। 

শু ড়ী 
শে ডিক প্রধানত মদ একক ত 

শৌঁলোক শু বিক্রুয় | 

গাড়ী পুরিষ পরিষ্ষারও শু- 

মেতর ও (কর পালন ও স্মলবি- 

£াড়ীচাকর | শেষে বেঙারার কার্ধয 

গন্ধবব ও ] গীতবাদয। 

অপ্সর 3 উককিষ্যাক্সঞ্চলে আছে। 
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১৩৪ সম্বন্ধনির্ণয় | 

ভাস্কর প্রস্তর খুদিয়া এক্িমাদি  দাল দাস্যরত্তি। দেশভেদে 

নিগ্মাণ। | চাকর কার্ষ) পৃথক পৃথক 

মুদ্দফরাম ( চিত প্রান্ত ও । ) জাভীয়ের খানসামা 
যু? সৃতব্যক্ির অমেধা | বেছার কার্ধয করে ন।। 

বাকোটাল ( পরিষ্ষারাদি কার্য) 
গোলাম এ 

মুচি চণ্মের সংস্কার, বঙ্স বয়ন 
চণ্মকার ( ৰিক্রয়ঃ চণ্মনিশ্মিত দ্র- 

চামার | ব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় 
রুহিদাল/ এবং বাদ্যবাদন। 

১ অ্স্ট-ব্রাক্মগণাটত্বক্যশন্যায়াং অস্বক্ঠে। নাম জায়তে | 
২ নিষাদ-_ নিষাদঃ শুদ্রকন্যায়াং যঃ পরাশর উচ্যতে || ৮ 

৩ উগ্রক্ষত্রিয়-_ক্ষত্রিয়াি প্রকন্যাস্াং ক্র রাচার বিহারবান, | 

ক্ষত্র শদ্রাবপুর্জাত্ত রুগ্রে। নাম প্রজায়তে || » 

( বিপ্রস্য ভ্রিষ, বর্ণেষ, নৃপতের্ব দয়োছয়োঠ। ॥ অপসদ রিট 
( বৈশ্যস্য বর্ণে টচ কল্মিন_যড়েতেই পসদাঃ স্ম. তা || ৯৪ 

৫ তত--ক্ষতিয়াদ্িএকন্যায়াং ততো! ভবতি জাতিত৪। 

৬ মাগধ ও 
1 বৈশ্যান্মাগধ বৈদেহৌ রাজবি প্রা না হত; || ১১ 

শ টৈদেভ 

৮ আধযোগব শদ্রাদায়োগবঃ শষ তা চাঙালাশ্চাধমো নৃনাহ। 

কত, চঙ্াল 

ও সঙ্করজাত বৈশ্য রাজন্য বিপ্রাহ্থ জায়ত্তে বর্ণঙ্করাঃ] ৯৯ | 

অপগদ। 

ব্রাহ্মণের রসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত, বৈশনার 
গর্তজাত, ও শৃত্রার গর্ভজাত এই তিন প্রকার । ক্ষত্িয়ের 

ওউরপদে বৈশ্যার গর্তে জাত ও শুদ্রার গর্ভজাত এই ছুই 



সনামান্যকীগু । ১৩৫ 

প্রকার ; বৈশ্যের ুরসে শুভ্রার গর্তে জাত একগ্রকার;সর্বব 

সমেত ছয় প্রকার বর্ণসঙ্কর অপসদ শব্দে অভিহিত হয়। 
ক্ষত্রিয়ের রসে ও বিপ্রকন্যার গর্তে জাত সন্তান 

স্ুতজাতি বলিয়া? প্রসিদ্ধ । 

যাবৈশ্যের ওরসে ব্রাহ্ধণকনযার গর্ভে জাত সন্তান 

মাগধ জাতি। 

ক্ষত্রিয়ার গর্ভঁজাত সন্তান বৈদেছ। 

শৃদ্রের ওঁরসে ব্রাঙ্ষণকন্যার গর্তজাত সন্তান 
আযোগব; ক্ষত্রিয়] স্ত্রীর সন্তান ক্ষত 1 (যাহাকে বঙ্গদেশে 

ছত্রি বলে।) ও বৈশ্শার গর্ভজাত বঙ্করসন্তানকে চগ্ডাল 

অর্থাৎ নরাধনম বল। হয় ॥ 

গুর্বব বাঙ্গালায় করণ কায়স্থ বলিয়। এক পাতি আছে। 

পাশ্চাত্য কায়স্থগণ তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়] স্বীকার 

করেন না। তাহাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে এই প্রমাণ 

দেন। ষে এক সঙ্কর জাতি হইতে অপর সঙ্কর জাতির উৎ- 
পর্তির সময় যে সঙ্করাৎসস্কর জাতি জন্মে তাহা দিগেরই 

মধ্যে বল্ল, মল্ল, নট, করণ খস দ্রবিড় প্রভৃতি কয়েকজাতির 

উৎপত্তি হুয়। 

মল-_-সচরাচর ষাহাদিগকে মাল বল] যায়| ইহার! 

মর্পবহিষ্করণ ও তৎসঙ্গে ত্রীড়নদ্বার জীবিক1 নির্বাহ করে| 

যাহাদিগকে সচরাচর সাপুড়ে কছে। 

নট-_নৃত্যগীতাদি ব্যবসায় । 
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করণ-ব্যবসায় অনিদ্দিষ্ট ! কিন্ত অধিকংশকে নৌকা- 
বাছন কার্যে নিযুক্ত দেখা যায়। 

ঝল্পে। মল্লণ্চ রাঞ্ন্যাদ্বরাত্যা নিচ্ছিবি রেবচ। 
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ1 ২২। 

আয়োগৰ (আগুরী গোয়াল। ) শৃড্রের ওরসে বৈশ্য 

স্ত্রীর গত্তে আয়োগবের জন্ম । 

চর্মকার ) নিষাদ হইতে ট্দহী ভ্্রীর কাঁতোবার,বৈদেহী 
শচামার [ন কারাবারক্ত্রীতে অন্তর এবং নিষাদ- 

মুচি 4স্ত্রীতে মেদ নামক জাতি জন্মগ্রহণ করে। 

ইহাদিগের সকলেরই চর্মচ্ছেদন কার্ধ্য জাতীয় বৃত্তি; ইহারা 
গ্রামের বাহিরে বাস করে। 

£ কারাবার নিষাদাত, চন্মকারঃ প্রশ্ুয়তে | 
টৈদেহিকান্ধ, মেদ) ব্িগ্র্ান প্রতিশ্রয়ৌ |) ৩৬ | মনু ৯১ | 

মুর্দাকরাস | চগ্ালের গুঁরসে নিব।দীর গর্তে জাত 

সন্তানকে মুর্দ।ফরাস কা যায় । ইনার। মৃত ব্যক্তির বজ্্রাদি 

গ্রহণ করে চিতা প্রস্তুত করে । শ্বশানে অবস্থিতি পুর্ববক 

সৃতব্যক্তির অমেধ্য বস্তু পরিষ্কার করে! রাজদণ্ডে দণ্ডিত 

ব্যক্তিদ্রিগের ধধকার্যয .স্মহস্তে সম্পন্ন করে ও তান্াদিগের 

পরিছিত বস্ত্রালঙ্কারাদি গ্রহণ পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করে । 

সেই হেতু ইহ্াদিগের ঘাতক বলিয়া! অপর একটী নাম 
আছে | কোন কোন স্থলে ইহাকে কোৌটাল কহিয়। থাঁকে। 

বধ্যাংশ্চহন্রু!ত সততং যথাশাহ্াৎ নৃপাজ্য়। | 

বধাবাসাংলি গৃহ্থীয়,ও শঘ্যাশ্চাভরণানি চ|| ৫৯ । মতা ১০ আঃ 

এক্ষণে এই সকল বচন দ্বার! নিশ্চয় জানাষায় যে 

অস্থুলোম ও প্রতিলোম গ্রতৃতির সংঅবে নানাবিধ অন্ত্যজ 
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ও সন্করজাতির কৃষ্টি হইয়াছে । তৎসমন্তের বিবরণ করা 
সহজ ব্যাপার নহে । তবে এই মাত্র জানা আবশ্যক যে 

অমন জ্রাতীয়ের সঙ্গে সতঅব খর্টিলেই সঙ্কর জাতি 
বাতীত প্রকৃত শূড্র, প্রকৃত বৈশ্য প্রকৃত ক্ষত্রিয় কিন্বা! গ্রকৃত 

ব্রাহ্মণ জন্মিবে ন|। 

অন্ত্যজ জাতি সমাপ্ত । 

 জশ্বন্ধনির্য় শাখাপ্রশাখ]1| 

বৌদ্ধধর্ম নিরাকরণ পূর্বক পুনর্ধবার বঙ্গদেশীয় জাতি 
চতুক্টয়ের সমাজ নুশৃঙ্খল1 বিষয়ে; বঙ্গীয় প্রজাদিগকে পুত্র 

নির্বিশেষে প্রতিপালন বিষয়ে তাহাদিগের ধর্মনংস্থাপন 

বিষয়ে যে মহামতি উদ্দারপ্রকৃতি বদান্য ভভূপতিগ্ণণ আন্ত- 
রিক যত করিয়! চিরম্মরণীয় হইয়া আছেন ভীাহাদিগের 

াতিগত ও মর্ধযাদাগ্তত বিষয়াদি কিছুই সামান্য কাণ্ডে 
নির্দেশ করা হয় নাই,জাতিগত সামান্য ও বিশেষ বিনির্নয় 

করণ বিষয়ে আদিশৃরঃ বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন অগ্রসর ছিলেন 

এজন্য সামান্য কাণ্ডের শাখা প্রশাখা নিপণয়ের অগ্ররে 

ভীাহাদিগেরই জাতিগত প্রকরণ এই খানেই লেখ! আব- 

শখযক। 

ধর্মশাস্্রকারদিগের মতে ত্রাক্ণ ক্ষত্তিয় বৈশ্য এই 

তিন জাতি দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত । যেছেতু মাতৃগর্তে 
প্রথম জন্ম, উপনয়ন কালে সাবিত্রী গ্রহণ দ্বার দ্বিতীয়বার 
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জন্ম গ্রহণ; প্রথম জন্ম দ্বার বহিরিক্দ্রিয়গ্রাহা বিষয়াদির 

জ্ঞান হয়, দ্বিতীয় জন্ম দ্বার আত্মজ্ঞান জন্মে, তদ্দবার। 

অন্তরিক্ড্রিয়ে শুদ্ধি-বিধান ও 'ব্রন্ধনির্ঁয়ে সামর্থ) হয় এই 

কারণে ইহ্াদিগের দ্বিজ সংজ্ঞা গ্রহণে অধিকার আছে। 

চতুর্থ জাতি শৃত্র ইছাদিগকে একজাতি অর্থাৎ (একজ) 

যাহাদিগের কেবল মাতৃগর্তে জন্ম মাত, অন্য জন্ম, অর্থাৎ 
উপনয়নাদি সংস্কীর দ্বার আত্মজ্ঞান রূপ জন্ম হয় না । 

সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় টৈশয ও শৃদ্র এই চারি বর্ণ ব্যতীত 

পঞ্চম জাতি নাই ; সঙ্করজাতিরাও ইহারই একতৃম বলিয় 

পরিগণিত হইৰে | 

পুর্বকালে ত্রাক্গণাদি বর্ণত্রয় ক্ষত্রিয়াদি বণত্রয়ের কন্য? 

বিবাহবিধিতে গ্রহণ করিতে নিষিদ্ধ ছিলেন না| তদন্থসারে 

ব্রাহ্মণের রসে ক্ষত্তিয়ার খর্ত্রজাত পুত্র ঘুদ্ধণভিষিক্ত 
অথনৎ ক্ষত্রিয়সন্তান অপেক্ষা মান্য ব্রাহ্মণের ওরসে 

বৈশ্যার গর্ত জাত পুত্র অস্থষ্ঠ অথৎ বৈশ্য হইতে গ্রেষ্ট। 
এবং শুদ্রার গর্ভজাত পুভ্্র শৃত্রসদৃশ করণ জাতি বলিয়। 

গ্রসিদ্ধ | যেছেতু মনু কহিয়াছেন ব্রাহ্ষণাদি বণত্রয়ে বখন 

ভিন্ন বর্ণে যথাবিধানে সন্তান উৎপাদন করেন তখন পিতা 

উচ্চ বণ" স্থলে ও মাতা অধম বর্ণ স্থলে পুত্রগণ মাভৃবণ 

হয় অর্থাৎ পিতার জাতি পায় ন1। সেই হেত শৃর্জার গর্ত" 
জাত ব্রাক্মণের ওরস সন্তানের শুদ্রত্বই থাকিবে এবং উপ- 
নয়নাদিতে অধিকার নাই। অন্য তিন বর্ণের দ্বিজাতি 

থজ্ঞা হইবে । 
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গ্ত্রিয় জাতি ততসমান বর্ণেও বৈশ্য শত্রার কন্যায় 

যে পুত্র উৎপক্গ করে, তাহারাও মাতৃ সমান বর্ণ অর্থাৎ 
ক্ষত্রিয় পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যপৃত্র মাছিষ্য নামক বৈশ্য শদ্রীর 
গত্জাত উগ্রক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গর্তজাভ সন্তান 

বৈশ্য, শৃদ্রার গভ'জাত পুত্র নিষাদ এই রূপে উচ্চ বণের 

পুরুষে নীচ বণে'র বিবাহিত) স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে তাহা- 
দিগকে মাতৃবণ-বৈশ্য লদৃশ, শুক্র অপেক্ষা মান্য, অর্থাত 
মাভৃসজাতীয় অপেক্ষণ উৎকৃষ্ট এবং পিতৃসজাতীয় অপেক্ষা! 
অপরুষ্ট । তদন্গুসারে আমাদিগের দেশের অশ্ষ্ঠেরা বৈশ্য 

অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট; এক্ষণে এক 

প্রকার স্থির হইল ষে অনুলোমের ওরসোৎপক্ন ও প্রতি- 
লোমের গভ জাত সন্ীর্ণ জাতীয় মধ্যে সুদ্ধর্ণাভিযিক্ত অস্বষ্ঠ 
ও মাহিষা এই তিন জাতির ছ্িজ্গাতি সংজ্ঞা থাকায় উপন- 

য়নাদি বৈদিক কার্ধ্যে পিভৃসজাতীয়দিগের ন্যায় অধিকার 
আছে এবং মাতার হীনবণত্থ হেতু অশ্শৌচাদি গ্রহণ ও 

অন্যানা কুলাচারে মাতৃসজাতীয়দিগের ন্যায়ই দেখা যায় 
তদ্িষয়ে ইছার1 পিতৃঁসজাতীয় আচরণে অধিকাঁরী-নজে। 

উৎকৃষ্ট জাতিজ লঙ্ছীণ জাতির মধ্যে উগ্র ক্ষত্রিয়, 

নিষাদ ও করণ; এবং অন্যান্য বিলোম ও অন্থলোমোতপন্ধ 

মাতৃদেোষাশ্রিত বর্ণসঙ্করদিগের দ্বিজাতিত্ব নাই । ভাঙার 

শুদ্ধ বলিয়। খ্যান্ত। স্থলবিশেষে অধম শুদ্রের মধ্যে গণ্য ।, 

এক্ষণে দেখব যাইতেছে আমাদিগের দেশের বৈশোর! 

ব্রাহ্মণের নিশ্ষে ক্ষত্রিয়ের সমকন্ষভাবে ও শঙ্রের উপরি- 



১৪৪ সঙ্বস্ধবির্ণয় | 

ভাগে আসন গ্রহণ কবেন। 

ধাছার সদাচারসম্পন্ন তাহার! দ্বিজাতি সদৃশ আচার 
ব্যবহার করিয়! থাকেন। | 

ধাহার1 পাতিত্যাদি হেতু জনুপনীত ভাহার1 শু্তবৎ 
রহিয়াছেন। 

কি শুদ্ধাচারসম্পন্ন বৈদ্য কি পতিত বৈদ্যজাতি উভ- 
য়েই আয়ুর্ধেদাদি চিকিতসাশাস্ত্র এবং মন্বাদি কিট শাক 
অধ্যয়ন করিয়! থাকেন | 

মহারাজ বল্লাল একসময়ে অধমজাতীয়1 একটী পগ্সিনী 
কন্যাকে বিবাহস্থত্রে গ্রহণ করেন৷ সেই হেতু তৎপুত্র 
লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাহার বিবাদ হয়। ধর্মলোপ ভয়ে 
লক্ষ্মণ বৈদযদিগকে বজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে জাদেশ 
দেন | তাহার কারণ এই বাহার! বজ্ঞস্ুত্র ত্যাগ করিবে, 
তাহাদিগকে মহারাজ পতিত বলিয়] গ্রহণ করিতে চেষ্টা 

করিবেন না। মহারাজের সংস্পৃষ্ট না হইলেই জাতি রক্ষা 
হইল, তদ্বারাই ধর্ণ রক্ষা করা হইতে পারে। এইরূপে 
লক্ষণের অন্থগত বৈদ্যগ্রণ হজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন । 
তৎ্পরে বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগরনিবাসী মহারাজ 
ট্বদ্যকুলতিলক রা'জবল্লভ ব্রাক্মণদিগের ব্যবস্থা অনুসারে 
অনেক ৈদ;কে বধ্াবিধানে প্রায়স্চিত করাইয়। পুনর্বার 
উপনয়নাদি দেন। তদৰধি অনেক টবদ্য ষজ্জস্ত্র ধারণ 
করেন । অনেকে পুর্বববত্শৃদ্র সদৃশ অন্ুপনীত ও মাসা- 
শ্োৌচাদিব্যবহার করিয়া আমিতেছেন। যাহার! উপনীত 
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তাহার! ১৫ দিন মাত্র অশ্দোচ গ্রহণ করেন, ও সাবিত্রী 
মন্ত্র উপাসনা করিয়! থাকেন । 

ধন্বস্তরি হইতে 

| ] |] 
গুপ্ত দাস সেন 

এই তিন পুত্র জন্মে। এই তিন জনের সন্ভতির মধ্যে 
গুপ্ত ও সেন উপাধি বিশিষ্ট বৈদ্যগণের সাধারণ উপাধি * 

গুপ্ত । তদক্থসারে এই তিন উপাধির শেষে গুণ সঙ্গা দেওয়া 

হয়। যথা সেন গুপ্ত, দাস গুপ্ত ও গ্তপ্তগ্তগ। অশ্বউকুলের 

অন্যান্য উপাধিধারী বৈদ্যদিগের পদবীর শেষে গুপ্ত 
উপাধি গ্রহণের অধিকার নাই | মহারাজ বলাল যে বৈদ্য- 

ংশ-সম্ভূত তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন), লক্ষণ অনুগত 

টদ্াযাগণ যে ষজ্ঞস্তত্র তা'গ করেন তাহার সমর্থন নিমিত্ত 

ও (রাক্সবল্পভ ষে পুনর্বার বৈদ্যদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়]) 

উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত করেন ও ভদবধি পুনর্বার 
পঞ্চদশাহ অশোচ গ্রহণ করেন তাহার নির্ণয় জন্য রাম- 

জীবনকৃত কুলপঞ্জিকার বচন উদ্ধার করা গেল-_ 

আদিশুর মহারাজা জগতে বিখ্যাত। 

ভার দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সত ॥ 

দেব অংশে জন্ম বল্লাল নৃূপমণি | 

যে করিল মেই হল আচরণি ॥ 

জাতি মালা আদি করি নির্দিউ করিল | 

বিশেষিয়। ব্রঃক্ণের কৃলজী বর্ণিল ॥ 



সহ্বন্ধনিণয় | 

যে দেশে যে খানে স্থানে স্থানে ছিল | 

সেই দেশী গ্রামবাসী তাহাকে লিখিল ॥ 

বল্লাস সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন জান । 

পিতাপুতে জন্মে ছিল বিরোধ কারণ ॥ 

দেখি মন্দ আচরণ বল্পালে কহিল । 

ভাল মন্দ ব্যবস্থার আজি না রহিল ॥ 

পিতাপুতব্রে বিসংবাদ উচিত নাহয় । 

বিশেষতঃ রাজ! তমি নাহছিক আশ্রয় ॥ 

দেশত্যাগ যুক্তিমাত্র উপায় কেবল । 

তাঁস্কা ভিন্ন অন্য যেব| সবই নিস্ফল ॥ 

এই বলি ভিন্ন দেশে তখনি ষে গেল। 

গুর্বমত ব্যবহার সে দেশে করিল ॥ 

কিছুদিন এই ভাবে থাঁকে ছুইজন । 

পশ্চাতে উঠিল এক অশুভ লক্ষণ ॥ 
লক্ষ্মণ বলিল বৈদ্যে ডাক দিয়। সবে । 

যুচাও ঘুচাও্ পৈতা বল শ্ুত্র এবে ॥ 
লম্ষম্মণ অন্গুগত বৈদ্য পৈতা খুচাইল । 

সেই হইতে বৈদ্যের ৈতা শিয়বছিল ॥ 

তৈদ্যেতে মহারাজ রাজকল্পভ নাম। 

সাকিম বিক্রমপুর রাজনগর গ্রাম ॥ 

০দেশে দেশে ছিল যত পণ্ডিত প্রধান । 

সবে আনি জিজ্ঞাসে শাজ্েের প্রমাণ 
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ছ্বিজের আজ্ঞায় বৈদ্য পুন উপনীত । 

পূনরায় দ্বিজভাব যথ] গুর্বরীত।॥ 

তদবধি কতগুলি করি প্রায়শ্চিত্ত । 
পক্ষমাত্রে পায় শুদ্ধি করে বৈশ্ারত্ত 1 

₹স্চার দশবিধ লয় পুর্বমত । 

তখন পতিত জনে কহে কত শত ॥ 

বিগ্রপঞ্চ ধাহাদিগের আনীত তাহারা অধ্বষ্টর ফুলে 
জন্মগ্রহণ করেন । অর্থাৎ টৈদ্য বলিয়। খ্যাত । 

মহারাজ আদিশুর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন বল্লাল 

দ্বার কৌলীন) সংস্কার ও লক্ষ্মণ সেন দ্বারা তাহার সমী- 

করণ হুয়। সেইন্েতু অন্য জাতীর কৌলীন্যাদি লিখিবার 

পুবের বৈদ্যাজাতির কুল নির্ণয় করা উচিত বোধে ভাহা- 

দি:গের উৎপত্তি প্রভৃতি লেখা গেল | 

ক্কন্দপূরাণের বর্ণনাঙ্থসারে বৈদেোোৎ্পতি বিষয়ে এই 

মাত্র জানাযায় যে বৎকালে গালব খষি তীর্থ পরিভ্রমণে 

নির্থত হন তৎকালে তিনি এক দিবস অত্যন্ত পথশ্রান্তি 

বশতঃ নিতান্ত ক্ষুৎপিপাপাকুল' হুইয়াছিলেন। তিনি &ঁ 

সময়ে এতাদ্ৃশ ভূষাকাতর ও খি্ন ছুইয়াছিলেন যে পিপাস! 

নিবত্তিমানসে, বিন) বিচারেই জলকলনধারিণী এক কন্যার 

নিকট বারি প্রার্থনা করিলেন (| তাহার দত্ত সলিল পান- 

দ্বারা সজীব হুইয় উপকারৰ ব্যক্তির প্রতুযুপকার অবশ্য- 

কর্তবাজ্ঞানে ঞ্জষি সুলভ বর প্রদান করিলেন । বলিলেন হে 

কন্যে তুমি জামার আশীর্বাদ প্রভাবে পুতবতী হও | 



১৪৪ সশ্বন্ধনির্ণয়। 

এই আশীর্বাদটী যদিও বিবান্তিতা ললনার পক্ষে পরম 
গ্রার্থনীয়ঃকিস্ত অন্থুঢা কামিনীর পক্ষে নিতান্ত অসদৃশ বিবে- 

চন] করিয়] এ ললনা খষি মহ্হোদয়ের পাদপন্মে নিবেদন 

করিল, ঠাকুর, অদযাপি আমার বিবাহ হয় নাই। আমি 

কুমারী, এ অবস্থায় আমার সন্তান হইবার সন্তাবনা নাই। 

মহর্ষি গালৰ তদীয় বাক্যশ্রবণ করিয়। উত্তর করিলেন তুমি 

কোন. জাতির কন্যা । এ কন) কহিল, সে বৈশ্যকন্য]। 

তাহার নাম বীরতদ্রা, মহর্বি গালব এ কন্যাকে সঙ্গে 
করিয় তদীয় পিভৃকুলে উপস্থিত হইলেন, এবং সমস্ত 

বত্বান্ত নিবেদন করিলেন। 

বীরভদ্রার পিত1 গাঁলবকে এ কন্যাগ্রন্থণ করিতে কছেন । 

গাল সে বাক্য গ্রান্থ্য ন1] করিয়া এই উত্তর দিলেন যে 

বাক্তি প্রাণন/শ কালে জীবন প্রদান পুর্বক পুনঃপ্রাণ 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি মাভৃতুল্যা, অভএব এ কনা 

আমার পীণিপীড়ন যোগ্য নয় । গালধের বাক্য শুনিয়া 

অন্যান্য খধির1 ভীহাকে সাধুবাদ দিয়া কছিলেন এই বৈশ্য 
কন্যা হইতে অমৃতাচাধ্য ধন্বন্তুরর জম্ম হইবে । খধির! 

বিবেচনা করিলেন গালবের বাক্য বথ। হইবার সস্তাবনা 

নাই অতএব এই কনার ক্রোড়ে একটী কুশময় কুমার 

দেওয়া যাউক | অবশ্য গালবের অব্যর্থ আশীবৰণদ অনুসারে 

মানব আকার ধরণ করিবে । তদনুসারে প্রত্যেক খধিই 

বেদ মন্ত্রাহুলারে এ কুশ পুত্তলির প্রাণ প্রতিষ্ঠাপুর্ববক 
আপন আপন ক্রোড় হইতে এ পুভভলিকাটীকে বৈশ্াযকন্যা 
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ভদ্রার ক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। তাহার ক্রোড় স্পর্শ 

মাত্র এ বালকের জীবন সঞ্চার হইল। বেদ মন্ত্র উচ্চারণ 

দ্বারা ইহার জীবন সঞ্চার হয়, এই কারণে ইহার উপাধি: 
বৈদ্য হইল | দ্বিতীয় ইনি অশ্বাকুলে (মাভৃকুলে ) সংস্থা- 

পিত হইলেন বলিয়াই ইহার নাম অন্বন্ঠও হয় | 

ধন্বস্তরি হইতে 

| | | 
সেন দাস গুপ্ত 

এই তিন সন্তান জন্মে। বজদেশে ইহারাই অশ্বষ্ঠ ব1 

বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। এই তিন মুল হইতে আর বারটী 
বংশের স্থানটি হয়। তৎপরে শাখাগ্রশাখায় ৫০ পঞ্চাশত্, 
কুল হইয়াছে । তাহাদিগের বিবরণ ক্রমে দেখ । যথা 

ধ্বন্তরি-ন্ব্বদ্য অশ্বিনীকুমারের মানসী কনা সিদ্ধ 
বিদ্যাকে পত্ুরূপে গ্রহণ করেন | ভীহ। হইতে ধন্বস্তরির 
তিন পুত্র জন্মে । যথা--সেন, দাস ও গুগু | ১ 

সেনের চারি পুত্র । এ চারি জন পৃথক পৃথক মুনির 
শিষাত্বনিবন্ধন চারি পৃথক গোভ্র ভজন] করেন । ধন্বন্তরি- 
গোত্র সেন। বৈশ্বানরগোত্র সেন। শক্তিগোত্র সেন। 
আদি বা আদ্যগোত্র সেন। তণৎপরে ইহাদিগের অধস্তন 
বংশের কতগুলি সন্তান বিভিন্ন দেশে বাসনিবন্ধন অন্য 

মুনিগণের আশ্রয় গ্রহণ হেতু, অন্য গোত্র হন। তদন্সারে 
সেনবংশে আট গোত্র আছে। 

২। দাসের তিন পুজ্র। মৌদ্গলযগোতর দাস । সাল 



৯৪৬ সপ্বন্ধনি রয় | 

ক্লায়নগোত্র দাস ও ভরদ্বাজগোত্র দাস । ইহারাও পৃথক 

পৃথক খধির শিষ্যত্ব স্বীকার হেতু পৃথক পৃথক গোত্র প্রাপ্ত 
হন | দাসবংশের অধস্তন সন্ততিবর্ধমধ্য হইতে কতকগুলি 

বিভিন্নদেশে বাসনিবন্ধন ও অন্যান্য খষির শুজ্ীষ হেতু 

আরও তিন গোত্র গ্রাণ্ড হন । তদল্গনারে দাসবংশে ছয় 

গোত্র। 

,৩। গুগ্ডের স্বজাতীয়! সহধর্থিণীর পক্ষে এক সন্তান | 

অসজাতীয় প্রণয়িনীর পক্ষে চারি সন্তান । সজাতীয় 

সন্তান গুপ্ত । গুপ্তের সম্ভতিগণ তিন পৃথক গোত্র প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। কাশ্যপ, গৌওুম ও সাবর্ণি । 

গুপ্ডের অসজাতীয়! অর্থাৎ শুক্রাপত্বীর সন্তান বর্ধ। 

যাঁছাদিগের মাতুল দেব তাহার! কৃষ্ণীত্রেয় দেব | যাহাদি- 

গের জননী দত্বকুল সম্ভ,ত1 তাঁহার] মৌদ্গীল্য গোত্র দত |বাহা- 

দিখের মাতীমহ ধর তাহার! কাশ্যপ গোত্র ধর | যাহা- 

দিগের মাড়কুল কর তাহার ভরদ্বাজ গোত্র কর। 
সত্যে বৈদ্য পিতুব্তল্য। ত্রেতায়াঞ্চ তথাস্ন. তা । 
ঘ্বাপরে ক্ষব্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মতাঃ | 

বৈশ্যায়াং রাক্ষণাজ্জতোহম্থঠোভি মুনিসভমও | 

ব্রাহ্গণানাহ চিকিৎসার্থৎ নির্দিষ্ট সুনিপুজবৈঃ ॥ পরাশর। 

অন্বষ্ঠেঘম.তাচার্য্যে। খ্যাতোহভুস্ত,বনত্রয়ে । 

সিদ্ধবিদ্যাভষাং কন্যা শটবদ্যস্ত্র মানুসীং || 
উপষেমে নক্কৌজা ঘ শ্চিকিংসক তয়! শ্রুতঃ । 

অটৈধতসা বরেটৈৰ খ্যাত? টৈবদযা মঙ্টেটজসও || 

মেলনে। দাসশ্চন্গুশ্চ ছতোদেবঃ করোখরু। 

. রাজঃ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুষ্টিশ্চজ্জস্চ রক্ষিতঃ | 
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ন্তানাঃ বহশ্চৈষাং বভূবুশ্চ চিকিৎসকাঃ | 

কুলাহ্ৃরূপ তশ্চৈষাং জাত।ঃ পছ্জধতয়োইপ্যমুঃ || 

ক্ুশপঞ্জিকার চ ধ্যানবচপ্ম | শন্দকরদ্রম। 

দেব, দত্ত, ধর ও কর হইতে আর আটটী পৃখক কুলের 
স্ুফ্ি হয় | ইহাদিগের প্রত্যেকের স্বজাতীক্বণ স্ত্রী ব্যতীত 
অসজাতীয় পক্ষে ছুই ছুই পড়ী ছিল এঁ পত্বীদিগের যিনি 
ষে কুলে উৎপন্ন হন, তৎসন্ততি বর্গ তৎকুল ও সেই টন 

গৌত্রাভাগী হন। 
দেবের অস্বজাতীয়] ছুই পক্ষের ছুই জাতীয় ঢু 

সন্তান | এক ইন্দ্র,অপর চন্দ্র । দতেরও এপ্রকার এক সমস্তান 

রাজ অন্য সন্তান সোম। ধর স্বীয় জ্যে্ সছোঁদরদিগের 

অস্থুকরণে কিঞ্চিৎ পরা্মখ ছিলেন । অর্থাৎ ইনি বিভিন্ন 

জাতীয় পক্ষে একমাত্র বিবাহ করেন। তদন্গসারে ইহার 

এক পুজ্জ ধর অপর পুজ্র নন্দি। কর মহাশয় প্রথম ও 

দ্বিতীয় সহোদরদিগের ন্যায় সঙজাতীয়1 এক ও অসজাতীয় 

ছুই পত্রী গ্রহণ করেন। ভাগ্যবশতঃ ইনারও অসমান 

জাতীয় পুত্রদ্ধয় হয়। একের নাম কুণ্ড অপরের নাম রক্ষিত। 

কেছ কেছ বলেন ধরের ও অপর একটী অসজাতীয় প্রণ- 
যিনী ছিল। তাহু।র গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহার নাম 

আদিত্য ৷ গ্রধমে এইরূপে বৈদ্যগণ মধ্যে পৌনেরটী 

পৃথক বংশ হয় ! তৎপরে বংশ বদ্ধির সঙ্গে গোত্র সংখা? 
বৃদ্ধি হইলে ২৮ অফ্টাবিংশতি পৃথক কুলের স্থ্টি হয়| 
এক্ণে ৫০ পঞ্চাশত গোত্র ও পঞ্চাশৎ বংশ দেখাবায়। 

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ঙগণের গোত্র হয় । তঙ্দষ্টে বৈশ্য- 
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গণের পুন্েহিত গোত্রাঙ্গসারে গোত্র হয় | শুদ্রণণের ও 

তদন্গসারে অতি-দৃষ্টাতি-দৃষ্ট গোত্র হয়।॥ বৈদ্যগণের 
গৌত্র নির্ণয় বিষয়েও ঠিক এ প্রকার । 

'অক্টাবিংশদমী গোত্রাঃ সব্বেষাম_ভিষজামপি। 

প্রত্যেকস্তে বিলিখ্যস্তে সেনদাসাদিতঃ ক্রমাৎ || 

ধস্বস্তরিশ্চ শত্তি, শ্চ তথা টৈশ্বানরাদ্যকৌ। 
মৌদগল্য কৌশিকেও কৃষ্চাত্রেয় আঙ্িরমোইপিচ ॥ 

অক্টে। গোত্রাণি সেনানাং দাসানাতর্তদনভ্তরৎ | 

_ মৌদাল্যোইথ ভরছাজঃসালক্কায়ন এব চ|| 

শাঞ্ডিল্যশ্চ ৰাশিক্স্চ বাণস্যশ্চ ষড়মীমতাঃ | 

গুপ্ডানাহ ভ্রীণি গোত্রাণি কাশ্যপো। গৌতমন্তখ।। 

_সাবর্ণি রপি দতানাং চত্বারঃ পরিকীর্তিতাঃ || 
কৌশিক কাশ্যপন্চৈৰ শাপ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ। 

মৌদ্গাল্য ইতি বিজ্ঞেয়] শত্বারে। গেব সবাই | 

আত্রেয় কঙ্চাব্রেয়ৌচ শাণ্ডিল্য শচালম্যানকহ। 

খরস্য কাশ্যপপ্রোক্ত ভরদ্বাজশ্চকু গজ? | 

গোত্রানুসারে | | 

১ সেন উপাধিধারী বৈদ্যগণ আট শাখায় বিভক্ত। 

যথ।--ধন্বস্তরি, শক্তি, 'বৈশ্বানর,[আদ্য-মধূ-চ্যবন.] মৌদ্গলয 

কৌশিক; কৃষ্থাত্রেয় ও আঙ্গিরস | 

২ দাস উপাধিধারী বৈদ্যগণ ছয় শাখায় বিভক্ত । 
যথা--মৌদগলা, ভরদ্বাজ, শালক্কায়ন, শাগ্ডিল্য, বশিষ্ঠ ও 

বাৎস্য। 

৩গুপ্ত উপাধিধারী বৈদ্যগ্রণ তিন শাখায় বিভক্ত। 
যথা-কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ধণি। 
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৪ দত্ত উপাধি বিশিষ্ট বৈদ্যগণ মধ্যে সাতগোত্র 

আছে । বথ1-কাশ্যপ, গৌতম, শাগ্ডল্য, সাবর্ণি” আত্রেয় 

কৃষ্ণাত্রেয় ও বাৎস্য। | 
৫ দেব উপাধিধারী বৈদ্যদিগের মধ্যে চারি গোত্র 

প্রসিদ্ধ । যখা__ কৌশিক, কাশ্যপ, শাগ্ডল্য ও মৌদ্গল্য | 

৬ ধর উপাধিধারী বৈদ্াগণ ও চারি শাখায় বিভক্ত 

যথ1--আত্রেয়, কৃষ্গাত্রেয়,। শাগ্ডিলা ও আলম্যান। 

৭ কর উপাধি বিশিষ্ট বৈদ্যগণের ও গোত্রান্ুসারে 

সাত শাখ। | যথা-__কাশ্যপ, বাৎস্য, মৌদ্গলয ভরদ্বাজ, 

ধন্বস্তরি? শত্তি,, ও কৃষ্টাত্রের 

৮ রাজ উপাধিধারীদিগের মধ্যে তিনগোত দেখ! 

যায় । বথা-_কাশ্যপ, আদ্য ও মৌদ্গল্য । আদ্য গোত্রের 

তিন প্রবর যথা--আদ্য, মধু ও চ্যবন। 

৯ রক্ষিতগণের অধিকাংশই ভরদ্বাজ গোত্র । কোন 

কোন স্থলে জামদগ্না গোর ও দেখা ষায়। 

১০ ইন্দ্র উপাধি বিশিষ্ট টবদ্যগণের শাখা প্রশীখ। 

নাই। এক মাত্র কাশ্যপ গোত্রই দেখ! যায়। 

কাশ্যপো রক্ষিভট্স্যকেো। গোত্র! এতে প্রকীর্ডিতাঃ | 

দতানামাদ্যগোত্রাণাং দেশত্েদেহত্ি সম্ভতিঃ || 

এবসাজেয় গোআ্রোইপি দত্ত! দেশাস্তরে শহ্রিতঃ 

দতাককাত্রেয়ঃ গোত্র দৃশ্যন্তেঃ বহবস্কব111 

তসযাৎ হত্তপ্য গোজ্ঞাবি সপ্ত জ্বেয়ানি পণিটৈত: 1 

করাণাম, কাশ্যপো! গোত্রে বাল্য মৌদল্যকাবপি|। 
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দেশভেদেইশি বিদ্যন্তে তৎক্র£ সগুগোজ্রকঃ। 

রাজঃ কাশ্যপোগোজ্রোইপাস্তি তদ্রাজ ম্থ্রিগোত্রকঃ11 

আয়ত্তে চ জাষদগ্রগোত্র দেশাস্তরে ধরাঠ। 

বহবোইপি ভরঘ্বাজগোত্রজাসন্তি রক্ষিতা || 

ইক্সাদিতো। পরো যৌদে বেছে) গোত্রাসয়োরিমে | 

ইঞ্জল্য কাশ্যপোগোত্র এক এৰ প্রকীর্তিতঃ|। 
'আদিতযানামিমৌ। গোব্রাবাদিত্য কৌশিকেো। স্ম.তেট। 

পঞ্চাশদেতে বিখ্যাতাস্তস]াদেগাত্রা ভিষক.কুলে ।। 

যু দেশান্তরে গোজ মন্যৎ ফিমপিচ শ্রু'তম. | 

ঈভাদীনাম, নতৎ প্রাক্তন প্রসিদ্ধমভীবতত || 

১১ আদিত্য উপাধিধারী বৈদ্যগণ গোআনুসারে ছুই 

ভাঁগে বিতক্ত। যখ।-_কাশ্যপ ও কৌশিক | 

১২ সৌম উপাধিধারী বৈদযজাতির একমাত্র শাগিল্য 

গোত্র । 

৯৩ চক্দ্র উপাধিধারী বৈদ্যজাতির ও একমাত্র কৃষ্ণাত্রেয় 
গোত্র । 

১৩ নন্দী উপাধিধারী বৈদ্যজাতির মধ্যে কেবল 

ঘৃতকেঁশিক গোত্র দ্রেখ! বায় । 

১৫ কুণ্ড উপাধি বিশিষ্ট বৈদ্যগ্রণ কাশ্যপ গোত্র 

বলিয়। পরিচয় দেন । দেশতেদে ভাছাদিগের মধে) অন্যান্য 

গোগ্রও আছে । আদিত্য ও ইন্দ্র এই ছুই খর বিশেষ 

প্রসিদ্ধ নহেন | এজন্য অনেক পদ্ধতিকারকই আদিতা ও 

ইন্দ্রকে পৃথক গণনা করেন নাই। দতদিগের মধ্যে অস্ত- 
ভাব করেন। মেন, দাস, গুণ? দেব, কর, রাজ; সোম, 
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এই আটঘর রাটীয় বৈদ্য বলিয়। খ্যাত। বঙ্গজের সহিত ও 

রাটীয় বৈদ্যের কোন ইতর বিশেষ নাই | 

নন্দী, চক্দ্র+ ধর কুণ্ড, রক্ষিত, দাস দত্ত ও কর এই 

আটথর বারেক্জ্ বলিয়। প্রসিদ্ধ । 

সেনোদামন্চ গুগুশ্চ দকজোছেব করাস্তথা। 

রাজসোমৌ। নন্দিশ্চন্দধরকুগ্ডাশ্চ রক্ষিতঃ | 

রাড়েবজে বরেজ চ টৈদ্যা এতে অ্রয়োদশঃ | 
লনোদাসশ্চ গগুশ্চ দরক্োদেব করাস্তথ। | 

রাজসোমা বপিত্যক্ট। রাড়ীয়াঃ পারকী (তা? 1) 

নবন্দিশ্চন্টোখরঃকুণ্ডে রক্ষিত নচেতি পঞ্চ যে। 
তে বরেশ্েষ, বিখ্যাত দাসদত্ করাৰপি ॥ 

রাটীয়] ভিষজা যেষেগ্রায়স্তে বঙ্গগ। অপি। 

নন্দ্যাদয়ে! মহারাষ্ট্রে নিবসন্তি চ কেচন।| 

অন্বষ্ঠ চারুচক্দ্রিকা | 

অন্বষ্ঠ অথবা বৈদ্য। 

ইহার] ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সমকক্ষতাবে ও ব্রাহ্মণের নিগে 

আসন গ্রহণ করেন | স্থল বিশেষে ইহা দিশের আচার 
ব্যবহার প্রায়ই ব্রাহ্মণ সদৃশ এবং হ্থুলবিশেষে কায়স্থাদি 

সতশুদ্রের তুল্য । ইহা পুর্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে। 

ইহী1দিগের মধ্যেও কৌলিন্য আছে, কিন্ত কেছ এককালে 

কুলচ্যত হন ন।। এবং কোন ব্যক্তি যে চিরকাল সতক্রিয়া 

করিয়াও এককালে বংশ মর্যাদা পাইবেন না,লেরপ নহে | 

ইছাদিশের মধ্যে ষে ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন ও সতক্রিয়ান্িত 
তিনি অকুলীন হইলেও পুজ্য অর্থাৎ মৌলিক শ্রেণী হইতে 
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সম্মৌোলিক শ্রেণীতে উথ্থিত হইয়া তত.লারূপ সন্মান প্রাপ্ত 

হন। কুলীন বংশের কোন ব্যক্তি কোন অন্থলজ্যনীয় 

কারণ বশতঃ অসদাচরণ করিলেও কুলফ্যুত হন ন1। বল্লালী 

মর্যাদা অল্গুসাঁরে কূল মর্যাদার প্রতি টবদ্যদিগের এই 

এক অসাধারণ স্বত্ব জন্মিযাগিয়াছে। এইটী স্বজাতি পক্ষ- 
পাত নিবন্ধন বলিতে হুইবে। যদিচ এবূপ অসাধারণ শ্বত 

আছে তথাপি ইহ্ছাদিগের মধ্যে গুপ্ত, দাস, ও সেন কুলীন 

বলিয়1 খ্যাত । 

বৈদ্যগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিতক্ত ; বঙ্গজ, 

রাট়ী ও পঞ্চকোট। | 
১_-সেন হাটী ও চচ্দন মহলব [সী বৈদ্াগণ বঙ্গজ মধ্যে 

পরিগণিত ৷ সেনহাটী যশোহর জিলার অন্তর্গত । যশ্শো- 

হর ও তৎপুর্বাব্ত্ণ প্রদেশ সমস্তকে প্রকৃত বঙ্গ বলিয়] 
আখ্যা দেওয় যায় । চন্দন মহল বিক্রমপুর অঞ্চলে, 

বঙ্গলমাজ এই দুই শাখায় বিভক্ত | 

২-রাটীয় বৈদ্যগণ তিন শাখায় বিভক্ত। খণ্ড 

সমাঞ্র, সাতটশকমমাজ ও অপ্তগ্রাম সমাজ । 

৩-_পঞ্চকোটী সমাজ ছুই প্রধান শাখায় বিভক্ত । 
সেনভূম ও বীরভূম । 

[ক]-_ত্রিবেণী, কাচরাপাঁড়া,কুমারহউ,সো মড়া,মমকড়ে। 
নাটাগোড়, দিগড়ে, বলাগোড় ও গুপ্তিপাড়। প্রভৃতি স্থান 

নপ্তগ্রমের অন্তর্গত । সপ্তগ্রাম সমাজটা ভাগীরথীর তীর- 

বস্তা প্রদেশ লইয়াই পরিগণিত হইয়াছে! 



সামান্যকাণ্ড | ১৫৩ 

[খ]-__সাঁতিশৈক সমাজের পুর্বনীমা কাঁলন1,পশ্চিম সীম 

বর্ধমান, উত্তর সীমা কাটোয়া ও দক্ষিণ সীমা পাগুয়া। 
ধাহারা লাতশৈক সমাজের টদ্য বলিয়| পরিচয় দেন 

তাহারা উপরি কথিত চতুঃসীমার মধ্যবত্ত্ণ কোনস্থলের 

নামোল্লেখ করেন । 

[গা_কাটোয়ার উত্তরবর্তা গ্রদেশের বৈদ্যগণ আপনা- 

দিগকে শ্রীথণ্ডের বৈদ্য বলিয়া সাহঙ্কারে পরিচয় দিয় 
থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীথগ্ডের বৈদ্যগণ সর্বাপেক্ষ। সদাচার 

মম্পন্ন বলিয়। সর্ধত্র বিখ্যাত 

[ঘ]_-মানভূমি জিলার বৈদ্যগণকে সেনভূমি সমাজের 
বৈদা কহা যায় । প্রকৃত পঞ্চকোী প্রদেশ এ জিলার উত্তর 
পর্বাংশে । বীরভূমি সমাজের বৈদ্যগণ আপনাদিগকে 

পঞ্চকোটী সমাজের অধীন বলিয়। পরিচয় দিয়া থাকেন। 

ধলভূমি, বরাহভুমি শিখরভূঁমি প্রভৃতিও পঞ্চকোীর অন্ত- 
গত ধলভূম্যাদি স্থানগুলি মানভূমি জিলার পরগণ। 

বিশেষ । 

বৈদ্যদিগের আবাস অন্গসারে সমাজ গত; কুলমর্যযা- 

দাগত ও আচার ব্যবহথারগত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সামান্যইতর 

বিশেষ দেখা ষায়। কিন্ত উপাধি গত বিশেষ তারতম্য 

লক্ষিত হয় না। সমস্ত শ্রেণীরই কুলমর্ধ্যাদা সংস্থাপনের 

নিয়ম এক প্রকার | পঞ্চকোটীর বৈদাগণ মধ্যে অঙ্গুপনীত 
বৈদ্য প্রায় দেখ] যায় না। 

রাটীয়দিগের মধ্যে উপনীত বৈদ্যের ভাগ অধিক। 
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বারেন্্র ও বগ্জের মধ্যে অন্থুপনীত বৈদ্যের ভাগই 

অধিক । প্রায় সমস্তই শূত্রবৎ | ছ্বিজাতি সদৃশ অতি অন্প 

দেখা যায়। 

বৈদ্যদিগের মধ্যে ছুর্জর সেন ও চণ্ডীবর দাস পরম 

মান/। চণ্ডীবরকে লোকে কুলশ্রেন্ঠ ও ছুর্জয়কে ঞুলভূষণ 
রূপে গ্রশংস। করিয়। থাকেন । কোন কোন স্থলে গণদাস 

ও রাণদাস বৈদ্যদিগের কুলের কন্টক স্বরূপ । 
যথা__চণ্তীবর কুলশ্রেক্ঠো ছুরয়ঃ কুলভূষণং! 
গণে বাণে কুঁলং নাস্তি নাস্তি কুলং ধলগুকে ॥ 

0  অন্বষ্ট কুলচক্দ্রিক/ 
চণ্ডীবর দাস মৌদ্গাল/গোত্রসন্তত | ুর্জয় 'সেন ধন্ব- 

স্তরি গোত্রের কুলভূষণ স্বরূপ ৷ ইনি বৈদাবংশের মধ্যে 
পরম পুঁজ | ইহ 1দিগেরই অধস্তন সন্তানবর্শ অত পক্ষাকৃত 

কুলগোৌরবের পাত্র বলিয়া সর্বত্র মর্য্যাদ৭ প্রাণ্ড হন । সাত 

শৈক সমাজে গণ, বাণ ও ধলগুকের কুল নাই | অন্যান্য 

সমাজে গণদাস ও বাণদাসের সম্ভতিগণের কুলমধ্যাদ! 

আছে। ধলগুক স্থান বাসী বৈদ্যগণ মধ্যে কুলমর্ধযাদ 

দেখা যায় না! কলিকাঁতার নিকবটত্তীঁ প্রদেশের ধন্বস্তরি 
গোত্র সন্তত বৈদ্যগ্ণকেই ধলগ্ুক শব্দে নির্দেশ কর যায়| 

বৈদ্য বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্িবর্ঠের নামাদি । যথা 

ছয়দান মহথাকুল। 
বড়পুত্র গুণ, দাস, সেনে ছোট জান। 

দত্ত আদি করি পুত্র উনিশ সন্তান ॥ 
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দাস বংশে জন্ম নরানন্দ গুণধাম । 

দুর্জনকে পরাভব দুর্জয় নাম ॥ 

কলমে সেনকে আগে লিখে যায় কুল। 

বলে দাস মহা কুল শেষ গুগুমুল ॥ 

বরানগরের গুপ্ত হৈলে পংক্তি পায়। 

সেন দাস আদি সবে গুণ্ড বল! যাঁয়॥ 

অন্বষ্ঠু ফুল পঞ্জিকা । 

সেন বংশে কৃষ্ণছরি__মহাকুল | 

কাক্ুতস্থ ১ সাগর ৬২ দাসবংশে চণ্ডীবর দাস। 
সনাতন ২ বেতড় * 

ছোটকুল বানদাস ও গণদাস 
১০ হার যি 

€ 

মঙ্গলকোট 
,মালঞ জোড়, ৯» 

বরাহ নগরের গুপ্ত মহাকুল | পাঁপিনাল। ছোট কুল। 

ত্রিপুরগুপ্তের বংশের কায়ু নামক সন্তানও অতি গ্রনিদ্ধ। 

রাঁডদেশের খানাকুল-কৃষ্ণনগরে শঙ্ভু ও শশিধর অতি 

প্রসিদ্ধ | ছুর্জয়দাসের নাম নরানন্দ দাঁস। যথা +-- 

এসিছ। 

দুর্জয়দীসের নাম নরানন্দ দাস । 

যাহ। চৈতে বৈদ্যকুল-_কুলজী প্রকাশ । 

তাহার দৌহিত্র শশি কুলের স্ুষণ 

যাহার পুত্র শ্রীনাথ কুলশ্রেষ্ঠ হন ॥ কৃলপঞ্জিকা 

সেনবংশে বিনাঁয়ক সেনের সন্ততিগণ মহাকুল বলিয়া, 

প্রসিদ্ধ । দাসবংশে আমুদীস ও তৎসম্ততিগণ মহীরুল 

বলিয়' সর্বত্র পরিচিত |. সালঙ্কায়ন দাস ভরদ্বাজগোত্ব। 
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বিনায়কের পুর চতুষ্টয়ের একজন ধলগুক (ধনহস্তক) 

অপর নরন্তক (নরহ্স্তক) নামে নিষ্চুল-স্থানে ব।স-নিবন্ধন 
কুলভরষ্ট হন । এই ক্র্টী স্থান রাঢদেশে। অন্য দেন্দীয় গণ 

কুলীন বলিয়] খ্য? টগগুরৎশে কায়ুগুপ্ত মহাঁকুল বলিয়া 

প্রসিদ্ধ ত্রিপুরণপ্ত কুরগুণ্ডের সহিত সমান কুলীন | অপর 
গুপ্তগ্ণণ মেখলিক | দষ্ট্রাদির কৌলিন্য মর্ধযাঁদা নাই। 

বৈশ্বনর,গৌত্র শম্ত,সেনবংশ্ে 
* বত নি 
রি যাৰ গোবিন্দ ও হি অতি প্রসিদ্ধ । 

আদিত্যগোত্রের সেনবংশে 

লক্ষমণ ভিক্ষণ বায়ুসেন অতি প্রনিদ্ধ । 
মৌদ্গল্যগো ত্রসন্তুত দাসবংশে 
রন ল 

চায়ুঃ কাযুঃ উড্ভ্, পাডেড ভেড়ক,ভণ্ড, বিড়াল, ও নৃসিংহ, 

অতি প্রসিদ্ধ । 
কাযু গুপ্তের সন্তানগণের সমাজের নাম। 

পাঁণিনালা» নিলয়, পাতা, বারাশত, চৌরাশি, ভ দ্রক্ষণি, 
দ্বীপ, ত্রিপুর, মাটিয়ারি ও নীলা । 

মৌদ্গল্যদাসবংশে পাড্ডে কুলীন বলিয়। খ্যাত। 
বিনায়ক সেনের বংশে কুমার, বিশ্বস্তর ও বিশ্বনাথ 

গ্রসিদ্ধ। তাহাদিগের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক লমাজ। 
ব্রমান্বয়ে দেখ । যথা ;__ 

মাল্চ, বেতড়া, খানাকুল ও মঙ্গলকোট। 
দাস মহারুলে ছুজয়দাস অতি এসিদ্ধ। 
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গুও মহাকুলে বিশ্বনাথ অতি প্রসিদ্ধ । তাহার সমাজ 

জীখগুগ্রাম । 

ইতি সম্বন্ধনির্ঁয়ে সামানাকাণ্ড সমাপ্ত | 

বিশেষ কাণ্ড। 
কান্যকজ্জা গত ব্রাহ্মণপঞ্চকের শাখা ও গ্রশাখা | * 
ব্রাহ্মণপঞ্চকের বংশাবলীর বিশেষ বিশেষ বিবরণ 

লিখিবার অগ্রে তাহারা কোন্ সময়ে এদেশে আগমন 
করেন ভাহা নির্ধারণ করা উচিত। | 

আমর তদনুপারে ক্ষিতীশবংশাবলীর বচন দ্বারা! আদি- 

শরের সময় নিরূপণ করিতে সচেষ্ট হুইয়াছি। এ পুস্তকের 

_বচনে সামান্যাকারে অব্দ শব্ধ মাত্র লেখা আছে ।&% 

| সুতরাং এ অফ পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই 
যাইতে পারে ; কিন্ত সংবৎ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শক 

অর্থ ধরিলে সপাদ শতাধিক বৎসর কালের স্যানত1 ঘটে 

এজন্য সংবৎ অথই অবশ্য গ্রহণ করিতে হয়। 

এঁ অর্থ গ্রহণ ন! করিলে বল্লালী মর্যযাদ1 সংস্থাপনের 

কালের সঙ্গে বিশেষ অনৈক্য ঘটে । এমনকি ১৩৬ বৎস- 

রের পশ্চাদ্বতর্দ হইতে হয় । তদ্বারা ছয় পুরুষের সম- 
স্ের ব্যতিক্রম জন্মে। সুতরাং সংবৎ অর্থই গ্রহণযোগ্য ] 
সুরত 

1 * আদিণুরে। নবনবত্যখিক শতশতাব্দে পক্রাক্ধানানয়ামাস। 

ক্ষিতীশবং শাবলী | 



০০ সন্বন্ধনির্ণয় | 

বলিধ1 জান হয় । সংবত অই থে প্রকৃত তাহার প্রামণণ্য 

সংস্থাপন নিমিত্ত কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ কর? উচিত 

বোধে এখানেই লিখিত হইল । 

১ম-_যখন দেখা যাইতেছে যে আদিশৃরের সময় হই- 

তেই বঙ্গদেশের বৌদ্ধগণের পরাক্রম নষ্ট হয়, বঙ্গে 

তিনিই পুনর্বার বৈদিক ক্রিয়। কলাপের সম্প্ণ অনুষ্ঠান 

প্রচার করেন এবং বৈদিক ধর্শাষায়ী শাস্ত্রসঙ্গত আচার 

ব্যবহারাদি প্রক্কৃত পদ্ধতিত্রমে প্রবর্তিত করেন | আরও 

দেখ”. | 

ধর ভূপতির রাজস্বকালের পূর্বের গৌড়রাজ্যে যে মহা- 

মহীশ্বরগণের অধিকার ছিল,ভীহার1 টশৈব ছিলেন । অনেকে 

অন্থমান করেন বৌদ্ধধর্মের তিরোভাৰ ও টৈদিকধর্শের 

পুনঃ সংস্থাপনের মধ্যবর্তি কালে শৈবধর্মের আবির্ভাব 

হয়। ভারত ও তৎপাশ্খ বস্তী স্থলের অনার্ধযদিগের মধেযও 

শৈৰধর্সের বিলক্ষণ প্রাছুর্ভীব দেখা যায়ঃ বোধ হয় তাহা- 

দশের সাহাষ্েই বৌদ্ধধর্ম নিরাকৃত হয় । অতএব আমা- 

দিগকে এক্ষণে শৈবমতাবলম্বী রাজাদিগের পুর্ব বৌদ্ধ" 

ধঙ্থাক্রান্ত নরপালদিশেয় রাজত্ব ও .শৈবদিশের পরেই 

বৈদিক ধর্মগ্রচারের প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক । অনেকেই 

্জনদাদ্িশ,রোভবদবনিপতির্প্দিরাব্জোবশান্ক। 

সল্লোকঃসিচারৈরদিতিত্বতগণ্তঃন্তর্যাসীতখাসীৎ
। 

প্রাতাপাদিতাতগ্াখিল তিমিররিপুস্ঠত্ববেত। মহাজ্জ! 

জিহারুদ্ধণাশ্চকার শয়মপি বৃপতিগৌ র়াজ্যাকিরদ্ভবান,॥ 

ধনগ্ুমুকৃত কুসপ্রদীপ। 



বিশেষ কীণ্ড | ১৫৯ 

জানেন যে পালবংশীয়েরা গৌড়রাঁজো আদিশৃরের অনেক 
পুর্বে রাজত্ব করেন। এবং তাহারা বৌদ্ধধর্মাবলস্তরী 

ছিলেন ! পালবংশীয়দিগের পরেই বঙ্গে কাম্বোজবংশ্পীন্প 

ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করেন। তীাহাদিগের একজন গোৌড়ের 

রাজধানী দিনাজপুরের অন্তর্ধত বাপরাজার বাঠীতে 

[ এক্ষণে খানা গঙ্জারামপুরের অধীন অরণ্য বিশেষ ] 

বিরুপাক্ষের মন্দির প্রস্তত করান | মন্দিরটা প্রস্তরমূয় 1 
এ মন্দিরের একটা প্রস্তরস্তস্ত দিনাজপুরের রাজবাটীতে 
অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহার মুলে যে ক্লোকটা লিখিত 
আছে তাহার অর্থ সংগ্র্ করিলে এ রাজাকে ৮৮৮সংবতে 
এ মন্দির প্রতি করিতে অধিকারী বল! ধাইতে পায়ে । 

[ দিনাজপুরের রাজবাটীতে অঙ্গুলক্ষান কর ] এবং তাহার। 
বে শৈব ছিলেন সেটাও বিশেষরূপে প্রতীতি হইতে পারে । 

সুতরাং এক্ষণে আদিশুর যে সময়ে পঞ্চ ব্রাঙ্মণ আনয়ন 

পূর্বক বৈদিক ক্রিয়া কলাপের অন্থষ্ঠান করেন তাছার 

অব/বছিত পুর্ববব্তী কালের সঙ্গে মিল হয় | * 
বৌদ্ধ ধর্ম ধ্বংসের পরেই এক কালে বৈদিক ধর্দের 

সর্বথ| প্রচার সম্ভবপর বোধ হয় না। বৌদ্ধ ধর্মের অন্ত- 

ধানের পরেই এবং ট্বদিক ধর্ষ্ের পুনঃ সংস্থাপনের পুর্বে 

* দুন্বারাবিবর্খিনী প্রমথনে দানেচ বিদ্যাখরৈঃ 

সানন্দং দিবি বসা মার্গণ গুণগ্রামগ্রহো গীক্ুতে । 
কাঙ্োজামমজেল গৌড়পতিন। তেনেন্দুমেলেরয়ম 

প্রাসাদে! নিরমারি কুজরঘটাবষেপ্নভূতুষণঃ | 



১৬৩ সন্বন্ধনি দয় । 

কিছুকাল বিমিশ্র অদ্বৈতবাদের প্রচার থাক আবশ্যক 
করে| বিচার অন্কসারে দেখিতে গেলে অন্ততঃ ছুইশত 

বসর অর্থাৎ ৮৮৮পুর্কে স্থযুনকণ্পে একশত বৎসর ও পরে 

আর একশত বৎসর ন1 অতিক্রম করিতে পারিলে বৌদ্ধ 

ধর্মের পরেই বৈদিক ধর্মের অস্থষ্ঠান-প্রতিষ্ঠা লুসঙ্গত হয় 

না। কারণ অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল হইতে 

আরম্ত হয়, পাঁলবংশীয়দিগের সময় পর্য্যন্ত সতেজ থাকে। 

ততৎপরে কান্বোজ বংশের সময়ে নিজ্মেজ হুইয়] পড়ে। 

আদিশুরের সময়ে বৌদ্ধ ধর্শ একেবারে নিধুম হয় | 

অশোকের সময় সংবতের পুর্ব প্রায় শতাধিক বর্ষ । 

কাম্বোজদিগের সময় প্রায় ৮৮৮ সংবৎ। স্মতরাং দেখ! 

ষাইতেছে যে প্রায় লহুত্র বতসর কাল পরে শৈৰ ধর্মের 

প্রাচুর্তাব হয়। ততৎপরে শতাধিক বর্ষ গত হইলে ৯৯৯ 

ংবতে আদিশ্র বৈদিক অল্ুষ্ঠান প্রবর্তিত করেন । এখন 

দেখ যে আচার বাবহার সন্ভত্ বর্ষ পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়। 

আসিয়াছে, তাহার পরিত্যাগ হঠাৎ কদাচ সম্ভব বোধ হয় 

নাঁ। ভা্াকে এককালে তিরোধান করিতে স্থ্যুন কম্পে 

দুই শভ বর্ধকাল গ্নত করিতে হুইয়াছে, একথা স্বীকার 
করিতে ৰোধ হয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই অরুচি জম্মিবে 

না1। 

আদিশৃর পঞ্চ ব্রাক্ষণ আনয়ন করেন । তাহাদিগের 
প্রত্যেকের সহিত এক একজন কায়স্থ ভূত্যভাৰে আসিয়া- 

ছিজেন। বল্লাল উহ্থাদিগরকে কৌলীন্য মর্য্যাদ। প্রদান 



বিশেধ কাণ্ড | টি 

করেন! লক্ষ্মণ সেন কুলীনদিগের মর্যাদার সমীকরণ 

করেন। আদিশৃর খঃ দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজ্যা- 

ধিকার প্রাপ্ত হুন ;'এবং খঃ একাদশ শতাব্দীর মধ ভাগে 

অর্থাৎ খঃ ১০৫৬ অক পুত্রেক্টি বাগ করেন। 

প্রমাণ এক্ষণে তব ১৯৩২ 

এঁ শালিবাহন শক ১৭৯৭ 

রী থফীয় শক ১৮৭৫ 
ংবতের সহিত শকের অন্তর ১৩৬ 

এ খু এঁ ৫৭ 

. এখন দেখা যাইতেছে যে ৯৯৯ সংবৎ অর্থাৎ যে বর্ষে 

পুত্রেষ্টিযাগ হয় সে বৎসর খৃঃ_-১০৫৬ | আইন আকবরীর 

মতে ১০৬৬ খঃ বল্লালসেন রাজনিংহাসন প্রাপ্ত হন। 

এখন একট1 আপাত্বি উঠিতেছে, যে যদি বল্নীলসেন পঞ্চ 

ব্রাহ্মণের অধস্তন সম্তানগণের মধে] বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের 

ন্যনতা দৃষ্টে, আদিশুরের অনেক উত্তর বর্তিকালে ব্রাহ্মণ ও 

কায়স্থাদির বিদ্য। ব্রাক্মণ্য ও সদাচারাদির পরিশুদ্ধি বিধান 

মানসে মর্যাদা নংস্থাপন করিয়। থাকেন বলিয়া স্বীকার কর? 

তাহা হইলে তাহাকে আদিশ্রের পুত্রেছ্টিযাঞ্ধের দশ বৎসর 
পরেই কৌলীন্যমর্ধ্যাদা সংস্থাপন করিতে দেখা যায় না। দশ 
বত্সরমধ্যে ত্রাঙ্গণাদির মধ্যে কুক্রিয়াপ্রবেশ সম্ভবপর বোধ 

হয় না। বিশেষতঃ দশ বৎসর মধোই এঁ কান্যকুজ্াগত 

পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ এত বৃদ্ধি হইতে পারে না,যে রাজ1 কদা- 
চারী ও সদাচারী ব্যক্তিদিগের নির্বাচন ও উত্তরকালে মক- 



১৬২ সপ্বন্ধনির্ণয় | 

লেই সদ।চারী হইবে বলিয়া মধ্যাদার ইতর বিশেষ করিতে 

পারেন। দোষ না ঘটিলে সংশোধনের ব্যবস্থাপ্রণয়ন প্স- 

গত বলিয়। প্রতীতি হয় না। অতএব পুত্রেক্টিষাগের অনেক. 

কাল পরে, অন্ততঃ শতাধিক বর্ষ পরে বল্লালী মর্যযাদ। 

স্থাপনের সময় স্থির করিতে হয় | লক্ষ্মণের দ্বারা মর্যযা- 

দার সমীকরণ হয়; ইহা স্থির সিদ্ধান্ত । সুতরাং তাহাকে ও 

বল্লংলের অনেক উত্তর কালবর্তী পুরুষ বল] নিতাস্ত আব- 
শাক, অথবা ভীাহাকে অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ধরিয়া তাহার 

শেষাবস্থায় মষ্যাদার সমীকরণ স্ুসঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস 

করিতে হয়। নতুব। নবগুণ বিচারে মযণাদা সংস্থাপনাদির 

গতি লাগে না। 

লক্ষ্মণসেনের সময়ে ততসভাসদ্ জয়দেবের গীত- 

গোবিন্দ রচিত হয় । গীতগোবিন্দে পুতিতুগুবৎশ্পীয় 

গোবর্ধনাচাষে?র উল্লেখ আছে। 

লক্ষ্মণের মন্ত্রী হলায়,ধ ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব রচন] করেন, ও 

কবিরহন্য নামেও একখানি ধাতৃপাঠ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন । 

উহার অভিধান ও প্রসিদ্ধ । ইনি দক্ষের সন্তান, ও 

চউবংশ-সন্ভুত। ইনি লক্ষণের নিকট পরম মান্য 

ছিলেন 1৯ [ব্রাহ্মণ সর্বস্বের শেষ পরিচয়ে লিখিত 

* বাচঃ পল্লাবক্ভ্যুমাপতিখরঃ সন্দঞ্ান্বর্গিরাং 

জানীতে জয়দেব এব শরণঃ গ্লাধ্যো দু রূচদ্রুতে | 

শৃঙ্গারাস্তরশতপ্রমেয়বচনৈরাচার্ষযগোবর্ধনঃ 

স্পন্ী' কোইপিন বিশ্রুতঃ শ্রতধরোখধোয়ী কবঃল্মাপতিঃ। 

৪ ক্লো গীতগোবিন্দ ৯ম সর্গ | 



বিশেষ কাণ্ড । ১৩৩ 

আছে ] ঘটকদিগের মিশ্রীগ্রস্থের কারিক! দেখ তাহাতভেও 

পুতিতুগডবংশের গোবর্ধনাখ্য মহ্থাকবির ও চরবংশীয় 
হলায়ধের কৌলীন্য প্রাপ্তির পরিচয় পায়] যাইবে | 

১২২৩ খ অক পযন্ত মাধব ও কেশব সেনের রাজত্ব- 

কাল | তৎপরে লক্ষণ সেন ভূমিষ্ঠ হইয়া ১২০৩ খ অক্ষ 

পষণন্ত রাজজ্ব করেন | এবং এই লক্ষষণকেই গোবদ্ধন ও 

হলায়,ধের সমকালীন বলিলে, তীাহাদিগের সমসাময়িক 

প্রসিদ্ধ কুলীন উৎসাহ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীষেরি অধস্তন 

ত্রয়োদশ সন্ভতি বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। বস্তুতঃ 

উৎসাহ যে শ্রীহর্ষের অধস্তন ত্রয়োদশ সন্তান তছ্িষয়ে 
কোন সংশয় নাই । 1 বিবেচনা কর ৯৯৯সংবতে শ্রীহবে র 

বয়টক্রম অন্ন ৯০ বঙসর । ততৎকালে তিনি তাহার অধ- 

স্তন ধারাবাহিক চারি পুরুষের মুখাবলোকন করিতে সমর্থ । 

তখন খ ১০৫৬ । যখন ১২০৩ খুঃ অক তখন মহারাজ 

লক্ষ্মণ রাজ্যচুত হন । অন্তমান ৭০ বর্ষ বয়ঃঞমকালে 
সাপ শিপ সত পশসপশিপ 

1 বন্ছরূপঠস্রচোনাম্1 অরবিন্দ হলায়, ধঃ। 

বাঙ্গালণ্চসমাখ্যাতা2 পৈতে চট বংশজ18 | 
পৃতি গৌবর্ধনাচার্যযঃ শিরোঘোষালপভ্বঃ | 

গাজ্গ লীয়ঃ শিশোনাম,] কুন্দে। রোষাকরোইপিচ ॥ 

জাচ.নাখ্যস্তথা বন্দ্যে! মন্েশ্বর উদারধীঃ। 

দেবলোবামনশ্চৈচ ঈশানোমকরন্দকঃ | 

উত্সাহগরুড়াখযাতৌ মুখখহশসমুস্তবে । 
কান্কুতূহলাবেতৌ। কার্জিকুল প্রতিঠিততে) || 

উনবিংশতিসংখ্যাত1 মহারাজেনপৃক্দিত12 11 
ধুবানদ্দ মিএ। 



১৬৪ সপ্বন্ধনির্ণয় | 

শ্রীছর্য বিক্রমপূরে আসিয়া থাকিবেন । তৎকালে তাহা?র 

পৃত্রের পৌত্র হওয়] সম্ভব । তাহা হুইলে শ্রীহর্ষের অধস্তন 

ত্রয়োদশ পুরুষ উৎ্সাছে কৌলীন্য মর্ধ্যাদাপ্রদান ম্ুসঙ্গত 
হয়; এবং কৌলীন্য সংস্থাপনের দিনের সহিত মিল হয়। 

১০৫৬ হইতে ১২০৩ খুঃ অক প্রায় দেড়শত [১৪৯] বৎসর 

অন্তর ৷ গড়ে প্রত্যেক ২০ বর্ষে যদ্দি এক পুরুষের কাল ধর] 
যায় তাহা হইলে সার্ধ শতাব্দীতে ৭পুরুষের জন্মের সম্ভব । 
এক্ষণে যদি গ্রাহষের পঞ্চম পুরুষের সহিত এই সাত পুরুষের 

সমষ্টি করা যায়,তাহ। হইলে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে আীহষের 

অধস্তন দ্বাদশ সম্ভতি উৎসাহে কৌলীন্যমষ্যাদ। সংস্থাপন 

সুসঙ্গত হয়| লক্ষ্মণ সেন রাজ্যভ্র্ট হইবার কিছু পুর্কেই 
কুলীনদিগের মষ যাদার সমীকরণ করেন । 

শ্রীহষের বংশাবলী দেখ ।2 
পা পি 

£ বতুব তস্যাৎ প্রকুতেম হাদিব শ্রয়োনিবাসায় তনং ভলায়.খঃ | 
যৎকীত্ির্রকভ্তোনধৰীচিদগুদোঁলাখিরোন্ব্যসনহ বিভর্তি+।। ৯ 
লন্দংজন্ম খনঞ্জয়াদ গুণবন্তঃ জীলল্মণক্াপতে 
রারত্যা লঘুতা নিজন্য বয়সঃপ্রা্তী মভাপাত্রত1। 
শব্দব্রক্ষকরোদরমলকবন্ডোগোতরা সতক্রিয়ে 
ত্যস্তি প্রার্থমিতব্যমস্য কৃতিনঃ কিথিক্প সাংলারিকম, || ২ 
যেনাসীদভিতং নসিন্ধ লহুরীধো তাঞ্জনায়াৎ ক্ষিতে? 
যঙ্যাজ্কাপগ্ড মতুম্পস গুভুনে নানাবিধ বাঙময়ম,। 

দেবঃস ত্রিজগল্মগনস্যমহিম] জ্িলক্্রণ? ক্ষ'াপতি 
নৈত' যস্য মনীষিতা খিকপুরস্কারোতরাঃ সম্প্রদঃ || ৩ 
বাল্যে খ্যাপিতরাজ পণ্ড তপদঃ শ্বেতাঁংগুবিশ্বো জল- 
শ্ছাত্রোৎসিভ্রমভামহত্তন্ুপদংদত্তানবে যৌবনে 1 
যট্মৈ ষৌবনশেষযোগাযমখিলং ক্ল্লাপালনারায়ণঃ 
জমান, লক্্মণচে নঙ্গেবনৃপতি ধর্দমাধিকারহ দে) || ৪ 



বিশেষ কাণ্ড। ১৬৫ 

এই গুলি পুর্বাপর পষালোচন। করিলে £আদিশৃরের 

সময় মিল হইতে পারে । আদিশুরের,সময় হইতে এক্ষণে 

শ্রীহযে'র ৩৫ পুরুষ হইয়াছে । 
[ ১] শ্রীহষ-_-মুল। 

[ ২] প্রীগভ--পুত্ব । 

[৩] শ্রীনিবাস__পৌনত্র। 

(৪ ) আরব--প্রপৌঞ্জ | 

(৫) ত্রিবিক্রম- বৃদ্ধপ্রপৌত্র । 

(৬) কাক--অতিরন্ধপ্রপৌত্র 

(৭) (ধাধু) সাধু- বৃদ্ধাতিবন্ধপ্রপৌত্র । 

(৮) জলাশয়__অস্টম পুরুষ । 
(৯) বাণেশ্বর নবম পুরুষ । 

(১০) (গু ই ) গুহ দশম পুরুষ । 

(১১) মাধব- এক! দশ পূরুষ । 

(১২) কোলাহল-_দ্বাদশ এ । 

(১৪) উৎসাহু- প্রথম কুলীন । 

(১৫) অহিত-_কুলীনপুত্র | 

(১৬) উদ্ধব (উদ্ধর )-_কুলীনপৌত্র । 
(১৭) শিব--এ পৌত্র। 
(৯৮) নৃসিংহ-_এ প্রপৌত্র | 

(১৯) গর্ডেখবর--এ বুদ্ধপ্রপৌর। 

(২০) মুরারি_-এঁ অতিরন্ধপ্রপৌত্র ৷ 

(২১) অনিরুদ্ধ বৃদ্ধাতিদ্ধগ্রপৌত্র । 



১৬৬ সপ্বন্ধনির্ণর | 

(২২) লঙ্্ীধর- (ইহার সময়ে সর্বদ্ারী বিবাহ 

লোপপায়।) ,« 

(২৩) মনোহর-_মেলবদ্ধনের কুলীন । 
(২৪) গঙ্গানন্দ_ পুত্র । 

(২৫) রামাচার্যয--পৌত্র । 

(২৬ ) রাঘবেক্দ্র---প্রপৌত্র | 

* (২৭) নীলক--্ধ প্রপৌত্র | 

(২৮) বিষণ (ঠাকুর )--ফুলেমেলের প্রধান । 
(২৯) রামদেব- পুত্র 

(৩০) সীতারাম--পৌত্র । 

(৩১) সদাশিব- প্রপৌত্র 1 

(৩২) গোরাচাদ- বৃদ্ধপ্রপেটত্র । 
(৩৩) ঈশ্বর__খড়দহনিবাসী ! 
(৩৪ ) অমুক--( অজ্ঞাত ) ঈশ্বরের পুত্র। 
(৩৫) এ এ এ পৌত্র। 

২» রামঙ্গের ঠাকুর | 

রা টার লা 61127 2রেেিরিরেররার রানার 
কন্দপ স্তীকৃষ শ্যাম সীতাঁরাম * খেলারাম প্রতৃতি 

| ফুলিয়! নিবাসী 

| | 
রামক্চিশার ৩৯  কালীশক্কষর ৩১ 

রামচগাদ ৩২ শিব রা 

তনু ৩৩ ইর্জার বদ্পক্রম আনন্দ ৩৩ 
প্রায় খাটি বর্ধ . 

অখোর ৩৪ 

শ্যানধর ৩৪ 

্ বিদ্যাসাগর কৃত বচ্ছবিবাছে সীভারামেতর বংশাবলী লিখিত আছে 



বিশেষ কাঁগড। ১৬৭ 

রখুনন্দন ভউীচার্য চৈতন্যের সমকালবন্বী“ ও সমাঁ- 
ধ্যায়ী ছিলেন | যদি চৈতন্যের সময় ঠিক করা বায় তাহ! 

হইলে রঘুনন্দনকে প্রায় চারি শত বৎসরের পূর্ববর্তী 

লোক স্থির করিতে হয় * | এবং তিনি যদি তাহার গ্রস্থে 

কোন প্রসিদ্ধ ব্াক্তিকে প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করেন তাহা 

হইলে তৎকালের প্রথা] অঙ্গসারে তাহাকে অন্ততঃ তিন 

পুরুষের অগ্রবর্তী” বলিতে হয়। তাছা হইলে কুল্লকভউকে 

আমরা ত্রয়োদশ শকের লোক মনে করিতে পারি ণ। 

বলিয়া এ গণন। অনুসারে জীহর্ষের অধন্যন পুরুষ সংখা খরা গিয়াছে, 

নতুবা শ্যামের ধংশাবলী গণশিলে ঠিক ৩৬ পুরুষ হইবার সভাবন। ছই- 

য়াছে। শ্যামাধর মুখোপাধ্যায় নবদ্বীপাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ! 
জশচন্দ্রের দৌহিত্র ঃ এক্ষণে ইই1রও পুত্র মুখ সন্দর্শনের সময় উপস্থিত 
বল1 যাইতে পারে। কারণ ইনি এক্ষণে যৃবাপুর্ীষের মধ্যে গণা। 

ক উদ্ধীহতত্ব কন্যাদান প্রকরণে-___রঘুনন্দন | 

নিয়োগ বিষয়ে 

ধঙ্যাঘ্রিয়েত কন্যায়! বাচ। সত্যকতে পতিঃ 1 

তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ ॥ 

ঘথাবিধ্যভিগটমানাহ শুক্রবন্ত্রাং শুচিরতাহ | 

মিখে। তজেভা প্রসবাৎসকৃত সক্ককুতারতো | 

'আগর্ভগ্রতণাৎ সকদগদনোপদেশাচ্চ 

ষল্মৈবাগ দক্তা তট্স্যবাপত্যোভবভীতি কু. কভঙ্উঃ1। 
শ শ্ীকুঞ্চ চৈতন্য নবদ্ধীগে অবতারী। 

অক্ট চব্বিশ বসর প্রকটবিহ্থারী || 

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ | ৃ 

চৌদ্দশত ছাপার ইনার অন্তর্খান।1 

ইন্তি চৈতন্যচরিভামত। 



১৬৮ সন্বন্ধনির্ণয় | 

কুলুকভউ আপনার পরিচয় স্থলে নিজ কুলের মহিমা 
কীর্তন করিয়াছেন | এঁ মহিম] কীর্তন দ্বার তাহাকে বল্লা- 
লের উত্তরব্তী পূরুষ বলিয় স্থির কর যাইতে পারে গ। 

কারণ রাডী বারেন্দ্রের শ্রেণী বিভাগ অঙ্সারে রাজদত্ত 

গ্রামাষায়ী মর্যাদার অভিমান করিয়াছেন | এবং গৌড়ীয় 

নন্দনবাসী বলিয়! আপনাকে শুদ্ধ শ্রোত্রিয়মধ্যে পরিচয় 

দিন! যেন অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন । 

কান্যঞ$ুঁজাগত ব্রাক্ণপঞ্চকের অধস্তন সন্ততিবগে র 

বিদ্যাত্রাঙ্ষণ্য অতি অল্পকালে লোপ পাওয়া সম্ভবপর বোধ 

হয় না। 

এখন দেখ বদি হুলাসুধ চট্টে! উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের 
সমকালীন হুন এবং তৎসমান পর্যায়ের লোক গোবগ্ধন- 

লক্ষ্মণের নভাসদ. বলিয়1 স্থির কর1. যায়ঃ তাহা হইলে 

লক্ষষণকে আদিশুরের ত্রয়োদশ ব1 চতুর্দশ পুরুষ উত্তরবর্তী 
বলিতে হয় । এইটী বলিলেই উৎসাহ হইতে প্রান্স নাড়ে 

£ গৌড়ে নন্দনবাসিনামি, জুজনৈবন্দযেবরেঙ্গযাংকুলে। 

জীমন্ডউদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্প,ক ভড্টোভবৎ। 
কাশ্যামুত্তরবাহিজহ্, তনয়াতীরে সমংপণ্ডিতৈঃ 

মীমাৎসে ৰগুসেবিতাসি হহদত্তর্কাঃ সমস্তা?স্থ মে 

বেছ্গাস্ভাঃপরমাজ্মবোধগ্তরবে! যয ময়োপাসিত121 

জাত বাকরণানি বালসখিত। বুম্মাভিরভ্যরথয়ে 

প্রাপ্জতাহয়ং সনয়ে। মনু ক্ুবিরতে) সাহাযামা লঙ্বযতাং || 

মন্ুচীকার তূমিক1। 



বিশেষকাণ্ড | ১৬৯ 

তিনশত বৎসর অগ্রবর্তী হইতে হয়। তাহা হইলে 

আদিশুর যে বল্লালের পিতামহ বা মাতামহ পর্য্যায়ের 

লোক নছেন তাহা ও স্থির হয় । অথণৎ নিদান পক্ষে আট 

নয় পুরুষ পুর্বববর্তীঁ বলা যায়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের 
কুলশাস্ত্রে পুস্প$ লিখিত আছে যে, আদিশৃরের দৌহিত্র 
বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বল্লাল সেনের সময় পঞ্চ 

ব্রাহ্মণের অধস্তন সন্তানগণের রাট়ী ও বারেক্্র সজ্ঞা 

হয়। এবং এ সময়েই তাহারা! কৌলীন্য মর্য্যাদ। প্রাপ্ত 

হন। যে সময়ে বল্লাল কৌলীন্য প্রদান করেন, সে 

সময়ে বারেন্দ্র শ্রেণীর কাশ্যপে সঙ্গিধিকর, ৮ম, শাঞ্চিল্যে 

জয়সাগরঃ ১০ম;, তর দ্বাজে ১১শ পুরুষ ও বৈদাস্তিক 

প্রস্ৃতি; রাটী শ্রেণীর কুলশান্ত্রের মতে কাশ্যপে 

বহুরূপার্দ ৮ম, শাগ্ডিলো মহেশ্বরাদি ১০ম+ ভরদ্বাজে 

উৎসাদি ১৩শ পুরুষের সময় বল্পমল রাজত্ব করেন। 

ইহাব্বাই কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। কায়স্থদিগের ২৫। ২৬ 

পর্যায়ের সঙ্গে আর .১০ দশ পুরুষ যোগ করিতে 

হইবে | দেখ ঘোষ বংশে নিশাপতি ও প্রভাকর 

৮ ম, বন্মবংশে অনভ্ত ৮ ম, মিত্র বংশে ধুই ও গুই 

৮ ম, ইহারাই বল্লালের সভায় উপস্থিত থাকিয়। 

কৌলীন্য , পাইয়ণ ছিলেন | এই সমগ্সে ইহাদিগেরও 

পেধত্রাদি হইবার কাল সুতরাং বল্লালের প্রদত্ত কৌলীনা- 

মর্যযাদ। প্রদানের কালের এঁক্য হয় ! এক্ষণে কায়স্থদিগের 

২৫1২৬ পমণায়ের অগ্রে ১০ পুরুষ যোগ কর, ব্রাক্ষণদিগের 



১৭০ সন্বন্ধনির্ণয় | 

৩৫1৩৬ পুরুষের সঙ্গে ঠিক মিিয়' যাইবে । এবং প্রত্যেক 

পুরুষের গড় পড়তায় একটা মোটামুটী কাল ২৬ বসব 
ধর তাহা হইলে ৩৬৮২৬ ঠিক-৯৩৬। ১৯৩৬ সংবৎ হইতে 

৯৩৬ শত বৎসর অগ্রবত্রীহও, আদিশুরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের 
আনয়নের কালের ৯৯৯ সংবতে সঙ্গে যোগ কর, অদ্যকার 

সময়ের সঙ্গে মিল হইবে অথ ১৯৩৬ সংবতের নিকট- 

ব্তী“হুইবে ৷ 
৬৯ তমার 

সাতশতী ত্রাক্গণগণের বিশেষ বৃত্তান্ত । 
রাচ়ী? বারেল্দ ও বৈদিক ব্রাক্মণদিগের সহত লাতশতী ব্রাক্মণগণের 

সংজ্বব। সাঁতশতী নামধারণের কারণ । 

আদিশৃরের আনীত কান্যকুজ্জ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগম- 

নের পুর্বে এদেশে যে সকল ্রাহ্মণগণ বাস করিতেন ভীাহা- 

দিগের সংখ্য। সমস্ত বাঙ্গালায় সাড়ে সাতশত ঘর মাত্র 

ছিল। তাহারা কালক্রমে সাতশতী নাম প্রাপ্ত হন ৷ এ 

সকল ব্রাক্ষণগণ চত্বারিংশৎ পৃথক গ্রামীণ, বলিয়। প্রসিদ্ধ 

ছিলেন। তীহাদ্দিগকেই আদর্শ করিয়। কান্যকুজ্জীগত 
ব্রাহ্মণগণের সম্তানদিগকে পৃথক্ পৃথক্ গ্রাম দেওয়| হয় । 

উত্তরকালে এ সকল নিবাস গ্রাম অনুসারে ইহাদিগের 

অধস্তন সম্তানবর্থ ও পৃথক্ পৃথক্ গ্রামীণ বলিয়। পরিচিত 

হল। 
সাতশতী ত্রাঙ্ষণগণ যে কান্যকুক্তদিগের মত বিভিন্ন 

গাই ছিলেন তাহার বিষয় দেখ। 



ধিশেষকাগু । ১৭১ 

যে সাঁতশতীর1 গুর্বে এদেশের অধিবাসী ছিলেন 

তাহার] কোথায় গেলেন কি হইলেন,তাহার নিণয়ে আমা - 

দিগের কোন কোন সন্ধদয় ও বিবেচক পাঠক বলেন, সাত- 

শতীর1 দিক ব্রাহ্ধণগণ মধ্যে অধিকাংশ অন্তর্ভাব হুইয়! 

গিয়াছেন কি না, তাহা সন্দেহ স্থল | তাছাদিগের সেই 

সন্দেহ ভঞ্ন ও অন্যান্য পাঠকের কৌভূছল চরিতার্থ জন্য 
সাতশতীর দমস্ত বিবরণ লিখিত হইল | গতির বিচার 

করিয় দেখুন 

প্রথমতঃ পূর্বকালে ইছারাও রাটী ও বারেন্দ্রদিগের 
ন্যায় নৃপতিবর্টের নিকট নিজ নিজ বাসন্থল জন্য আপন 
আপন আভিজাত্যের চিহ্ন শ্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথক, 

পৃথক্ গ্রাম পাইয়াছিলেন | 

প্রমাণ__ 
সার্গাই লুর্ীই নাললী জগ্গাই (হবগ্রামী ) 

হাটুরীকাটুরী ধাই। 
কান্দড়ে কাটানী কন্যা পিতুড়ী বাখাড়ী পিথাড়ী সাই ॥ 
উল্ল,ক ধরধর মুল্লক ফরফর বিশেষে শুনহ গাই | ইত্যাদি | 

বৈদিকদিগের মধ্যে ৪২ টী গোত্র প্রচলিত আছে 

তদন্সারে ইন্থার। দ্বিচত্বারিংশৎ্ পৃথক পৃথক্ বংশে 
বিভক্ত | সাতশতী ব্রাহ্মণগণও চল্লিশটী পৃথক (গ্রামীণ ) 
গাই বলিয়া বিভক্ত ছিলেন । প্রত্যেকের গোত্র পৃথক্ 

অর্থাৎ সাতশতীগ্ণের প্রত্যেক গাই পৃথক্ পৃথক গোত্র- 
সম্ভত। 



৮৭২ সমন্ধনির্ণয় 1 

বৈদিকদিগের বিয়ালিশটী গোত্র । ৪৭ পৃষ্ঠা দেখ । 
এই বিয়াল্সিশটার মধ্যে ছুইটী ফ্বুতকৌশিক ও জামদগ্র্য 

এবং জমদগ্নি নামে পৃথক বিধ অপর দুইটী গোত্র আছে । 

সাতশতীগণ মধ্যে ছুই ধ্বতকৌশিক ও জামদগ্রদ প্রচলিত 

ছিল না! এক ফ্বতকৌশিক ও জমদগ্রি প্রচলিত থাকে । 

বৈদিকগণ যখন বঙ্গে আসিয়া নিবাস গ্রহণ করিলেন 
এবং.স্থলবিশেষে রাঁটী ও বারেন্দ্গণের নিকট সম্মান।স্পদ 

হইতে লাগিলেন সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া সাতশতী- 

গণ আপনাদিগের গাই ত্যাগ করিয়া বৈদিকদিগের মত 

নিগণগই বলিয় আপনাদিগকে বৈদিক সংজ্ঞার পরিচয় দিতে 

লাগিলেন । এইরূপে অধিকাংশ সাতশতী বৈদিককুলে 

মিলিত হইয়া গিয়াছেন। নতুবা বৈদিকদিগের মধ্যে 

যাহারা বিশিষ্ট বেদপারগ তাহারা কেন দলেবলে ত্রক্ম- 
পুত্রাদি প্রাচ্য দেশে নিবাস গ্রহণ করিবেন ? 

যখন এদেশে রাটী, বারেন্দ্র, ও টৈদিক প্রভৃতি উপ- 

নিবেশিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণের সন্তান সমু 

প্রকুতরূপে বদ্ধমূল হইলেন, তখনই এদেশের আদিম 

নিবাসী ব্রা্গণগণের পৃথক্. সংজ্ঞ1 হয় । সমস্ত বাঙ্গালায় এ 

আদিম নিবাসী ত্রাক্মণগণের সংখ্য] সর্বসমেত সাড়ে মাত 

শত ঘরমাত্র ছিল বলিয়! তাহাদিগের সাতর্শতী আখ্যা 

হয়। | | এ 

আদিম নিবাসীরা খন সাতশতী নাম প্রাপ্ত হইলেন 

তখন ই*হারা এক প্রকার অপদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া 



বিশেষকাণ্ড। ১৭৩ 

ছিলেন বলিলেও'বড় একটা দোষ হয় ন1। সে বাছাই হউক 

তাহার1 যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তীহাদিগের সন্তু ম 
গিয়াছে; তদবধি তাহার। সাবধান হইতে লাগিলেন । 

সাবধানতা দেখাইতে লাগিলেন বটে, কিন্ত আপনাদিগের 

দল রক্ষার চেষ্টায় বিমুখ হুইয়] অন্যদলে মিশিতে লাগি- 

লেন। এবং সাতশতী রূপ ফষ্বণিত উপাধি পরিত্যাগ 

করেন । তদ্বধি সাতশতী ব্রাক্মণের বংশধ্বংসের স্ুত্রপাত 

হয় । 

লোকের কৌতুহল চরিতার্থ জন্য কুলজ্ঞের ফুঁল শান্ত 

হইতে সাতশতীদিতণের গাই গুলি লিখিত হুইল পাঠকগণ 

মিলাইয়া দেখুন। 
১ / নখ ৯৭ ৪ 

নগড়িদহর্ডিভামুবাপি কাশ্যপ কাঞ্জিক1 | 
গু ১৩ ণ ৮৮ 

বাপাড়িক্মসিক। কেয়,শর্াইচ হাখদাসিকঃ 1 

পিতাড়িবগতছিশৈচৈৰ ভাদাভীপিচকুলকো | 

্ ১৪ ৯৫ ১৬ ১ 

লাড়াকুলী কোদ্লাড়ীচ মুল)কজুড়ীচ হাজী |। 

১৮ ৯ 2 চ 

কাটানিঃ কামদেবশ্চ বেভুগ্রামীচ নালসী | 

চু চি হ$ 2৫. 

সাগাইঃ পুংদিকে? ভউশালী ফরফর ছজিক1ঃ 11 

হত চি চে চি 

আদিত্যোজ্বল সাইভু ত্ুরাইদীঘলত্ত থ]। 

খু খ ১০৭ ০ 

যবগ্রামী কড়ারীচ কৌঞ্ডিন্যো বৈজুক়ীতথা | 

৬৪ ৩৫. ৩৩৬ ১] ও ৮ 

কুড্যালে| হেলনীধায়ী বাঁভাড়ী বেলাড়ীপিচ। 



১৭৪ সহ্বঙ্থীনির্ণয়! 

৩৯ ৪ ৩ ূ 

করঞ্জো। হভ্তাড়ীরীত্যেব চত্বারিংশশ্মিত দ্বিজাঃ 

তৈরুঢ। নৃপতে ব্ণকাথ সপ্ত সপ্ত শতাত্মজাঃ। 
তদ্দৈব বশতা জাতাস্তাহা সপগুহ্তা বরাঃ | 

ৰরন্দবং গতাঃ পঞ্চকনিঠে। রা সংস্থিতে) ॥ 

মিশুী গ্রন্থ । 

"কেহ কেহ বলেন কোটী বা কাল্যানী এবং করলা! 

নামে আরও ছুইটী গাই ছিল ; এই দুইটা গাই ধরিলে 

৪২ টী গাই হয়। তাহা হইলে বৈদিকদিগের গোত্রের 

€খ্যার সঙ্গে ইহাদিগের গ।ই সংখ্যার বিশেষ এক] 

হয়। 

এখন দেখ কে কোথায় মিশ্রিত হইয়া তদ্ভাৰ প্রাপ্ত 

হইয়াছেন অথব। অতন্ডাবে আছেন | বচনাল্সারে দেখ। 

যায় উত্তর কালে এঁ চত্বারিংশতরুলের মধ্যে যত সম্ভান 

জম্মিয়াছিলেন তন্মধ্যে ষখহার] সর্ব বিষয়ে সদ গুণ-সম্পন্গ 

বলিয়া রাটী ও বারেন্দ্রদিগের সমাজের নিকট বিশেষ পরি- 

চিত হইয়াছিলেন তাহাদিগকে ই'হারআপনাদিগের মধ্যে 

উঠাইয়। লয়েন। প্রথমাবস্থায় সাত জন মাত্র পরি- 

ঘৃহীত হন তম্মধ্যে পাচ জন বরেন্দ্র বংশের মধ্যে 

ছইজন রাটীয়জ্রেণীর মধ্যে অস্তভপব হন ; অবশ্শেষে ছুই 

চারিটী কুলব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই প্রায় বৈদিক কুলে 

মিলিয় শিয়ীছেন | গুর্বব পুষ্ঠায় সাঁতশতীর বিবরণের 

ক্লোকের সংখ্যা দেখ মিল হইবে । 
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১৭৬ সম্বন্ধনির্ণয় | 

পুর্বকাঁলে মুলুকজুড়ী পিথড়ী কাশ্যপকাঞ্জাড়ী শ্থুরাই 

প্রভৃতির কন্যা গ্রহণ করিয়া রাট্ী শ্রেণীর কুলীনগণ 

দোষাশ্িত হন | তদবধি যে সকল ব্যক্তি এ সকল গ্রীমী- 

ণের সংস্থ হইয় ছিলেন, ত্াাদিগ্রকে তড্ভীবাপন্ন জ্ঞান 

করিয়া দূষিত কর। হয়| তদন্থুসারে রাটীয় শ্রেণীর কুলীন- 

গণ মধ্যে কয়েকটা থাকের সংখ্যারদ্ধি হইয়াছে । এক্ষণেও 

কাটানী, কৌগ্ডিনা, যবগ্রামী ও ফফরছত্রিক! প্রভৃতি গাই 

গুলি সাতশতী বলিয়। পরিচিত আছেন। এবং রাটীয় 

শ্রেণীর মধ্যে মিলিবার চেষ্টা করিতেছেন । সাতশতীরা 

রাটী শ্রেণীর ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। 

আপনাদিগকে সাতশতী বলিয়। পরিচয় দিতে লঞ্জাজ্ঞান 

করেন। 

কোন্ বংশ কোথায় আছেন এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের কোন্ 

গোত্রে কি কুল করিয়াছেন। 
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১৭৮ সশ্বন্ধনির্ণয় । 

এবূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে দেবীবর ঘটক ও 

যোগেশ্বর পণ্ডিত একজনের দৌছ্ছিত্র | তদন্রসারে এই 

ছুই জন পরস্পর মাসতত ভাই । যোগেশ্বর কুলীন 

পুভ্র। দেবীবর ধংশজ গোষ্ীসম্ভূত। স্মতরাৎ সমাজ 
মধ্যে €দবীবর অপেক্ষা যোগেশ্বর পণ্ডিতের মর্যাদা 

অধিক। যোগেশ্বর মুখটীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 

নানা শাস্তে পণ্ডিত ছিলেন । নানা দেশীয় ছাত্র গণকে 

নান] শাক অধ্যাপন। করিতেন । সেই জন্যই তীহার 

উপাধি পণ্ডিত হয় । যোগেশ্বর সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে 

যে তিনি অত্যান্ত আতিথেয়ী ছিলেন । নিজের দান অতি 

সঙ্গোপনে নির্বাহ করাই তাহর ব্যবস্থা ছিল । তীহার 

বঙগান্যতীর বিষয়ে কিঞ্চিম্মাত্র আপামর সাধারণের শ্রুতি" 

গোচর ছিল না। 

যোগেশ্বর পণ্ডিত এক সময়ে যদৃচ্ছাপ্রববন্ত হইয়া দেশ 

ভ্রমণে নির্গত হন। টৈবগত্যা একদিন ভ্রমণ উপলক্ষে 

মধান্দিনে দেবীবরের ভবনে উপস্থিত হইলেন । ষোগে- 

শ্বরের আগমন বার্তা শ.বণে দেবীবর জননী শশবৰাত্তে দ্রুত 

পদে আসিয়। যথাবিহিত স্েহ সম্ভাষণ পুরঃলর অভিনন্দন 

ও অভার্থন করিলেন। যোগেশ্বর ও বিনয় বচনে অতি 

নস্রভাবে তদীয় মাতৃষ্ সার প্রীচরণ বন্দনা করিলেন, তিনিও 

যথাবিহুড আশীব্বচন প্রয়োগ পুর্বক ফোগেশ্বরকে কছি- 

লেন বাছা জলপান কৰ, আমি তোমার জন্যে অন্নাদি 

প্রস্তুত করিতে বাই । 



বিশেষকাণ্ড। ১৫৯ 

যে।গেশ্বর তদীয় মাতৃষসার সেই কথ শুনিয়া উত্তর ' 

করিলেন, মাসি, আমার মাতামহ আপনাকে যে কুলে 

সম্প্রদান করিয়াছেন আমরা সে কুলে পাদপ্রক্ষালণ ও 

করিনা । অতএব আপনি আহারের জন্য আমায় 

বিশেষ অন্করোধ করিবেন না। আপনি মাসী আপনার 

অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাটাতে স্বপাকে ভোজন 

করিলে গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা করা হয় । তাহ্?তে 

পাতক জন্মে। এবং মাসতুত ভাই দেবীবরের থৃে 

ত্োোজন করিলে আমাদিগের মধ্যাদার হ্রাস হইবার 

সম্ভাবনা | স্মতরাং আপনার উপরোধ রক্ষা! কর আমার 

পক্ষে সহজ ও সাধ্যায়ত্ব নছে। এই বলিয়। যেগেশ্বর 

প্রস্থান করিলেন । 

যোগেশ্বর পণ্ডিত যে সময়ে দেবীবর ঘটকের ভবনে 

উপস্থিত হুইয়াছি:লন ততৎকালে দেবীবর দেশভ্রমণে নির্গত 

হন। 
দেবীবর বাদী আসিয়! জননীকে অপ্রসঙ্গ দেখিয়] 

কারণ জ্িজ্ঞানা করিলেন তিনি স্বীয় মনঃক্ষোতের পূর্বাপর 

সমস্ত কারণ গুলি স্থীয় পুভ্রের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়। 

কছিলেন বাপু ঃ যদি যোগেশ্বর আমার বাটাতে আমিয়। 

সাধ্য সাধন! পূর্বক অন্নদেও বলিয়। ভোজন করে এরূপ 

কোন উপায় করিতে পার তবেই এ প্রাণ রক্ষা করিব; 

নতুবা আমার এই মধ্যদাহীন তুচ্ছ জীবনে প্রয়োজন 

কি? 



১৮০ সশ্বন্ধনির্ণয় | 

দেবীবর কহিলেন মাতঃ ক্ষান্ত হণ্ড মনের খেদ মনেই 

রাখ । আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অচিরেই তোমার 

মনোমালিন) দূর করিব, যদি নিতান্তই অকৃতার্থ হই 

তাহা হইলে তোমার নিকট এমুখ আর দেখাইব নাও 

এজীবন রাখিব না। 
দেবীবর-জননী কহিলেন বাছ। তুমি উদ্দিগ্ন হইওনা। 

আম্মার পরামর্শ শ.বণ কর; কালীর আরাধন। কর সিদ্ধ- 

মনোরথ হইতে পারিবে | 

দেবীবর খন দেবী আদ্যাশক্তির.বর পাইয়। সিদ্ধ হন 

তখনিই তাহার নাম দেবীবর হয়। ইতিপুর্কের ইহার অন্য 

এক নাম ছিল। সিদ্ধ হইলে ভীহার সেনাম লোপ পায়। 

তিনি দেবীবর নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন । ম্মতরাৎ তাহার 

প্রকৃত নাম পাওয়া বায় না, দেবীবরটী তাহার উপাধি 

স্বরূপ ধর।যায়। 

দেবীবরের বাক্সিদ্ধ হইয়াই কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতি 

লঙ্ষ্য রাখিয়া রাঢ ও বঙ্গের সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ পুর্ববক 

কুলাংশে.কে কতদূর পরিশুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিত আছেন 

তাহ। স্বচক্ষে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । বিশেষ পর্য্যা- 

লোচন1 ও পর্যবেক্ষণ দ্বার জানিতে পারিলেন যে 

কুলীনদিগের অধিকাংশই নবগুণ-বিহীন হুইয়শছেন । 

তখন বিবেচন1 করিলেন, আমার নিজের কৃতিত্ব 

দেখাইবার এই প্রকৃত অবসর ও সময় | তিনি সময় 

বুঝিয়াই সমস্ত ঘটক চুড়ামপিদিগকে আহ্বান করিলেন 
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ডাহাদিশখের নিকট কুলীনদিখের দোঁষোদেঘাষণপূর্ব্বক 

ফেধলীন্য মর্যাদার পুনসংস্কারের বাবস্থার উল্লেখ করেন । 

সমস্ত ফুলাচার্ধ্য একবাক্য হুইয়! দেবীৰরের অভিপ্রীয়ের 

অন্কৃল পক্ষে সম্মতি প্রকাঁশ করিলেন। তাহাদিগকে 

সপক্ষ পাইয়া দেবীবর দিনস্থির করিলেন 

ষে দিন সভায় উপবিষ্ট হুইয়! সভামগ্ুলীর মধ্যে সক- 

লের দোষ গুণ বিচারপুর্বক সভার অগ্রে মর্যযদা সংস্থাপন 

করিবেন মণে করিয়াছিলেন তাহার কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ 

একটা ট্দববাণী হুইল টে “বৎস দেবীবর তুমি যেদিন 

কোঁলীন্যাদির নিয়ম নির্ধারণপুর্বক বিশেষ সভ1 করিবে 

সেদিন সমস্ত দিবসের জন্য তোমার সর্বতো মুখী প্রভুতা 

ধাকিবে না। তুমি তোমার অভীষ্ট লিদ্ধির নিমিত্ত সভার 

নির্ধারিত দিবসে দশদগ্ড মাত্র কাল কুলমর্য্যাঁদা প্রদান বিষয়ে 

অদ্বিতীয় ক্ষমভাঁশালী থাকিবে । নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ 

হইলে কুলমর্যযাদ। প্রদান বিষয়ে তোমার প্রভাব থাকিবে ন]। 

দেবীবর দৈববাণীর প্রতি বিশেষ বিশ্বাস সহকারে কার্ষ্য 

করিবেন বলির! সপক্ষ ও বিপক্ষ সকলের নিকট আকাশ- 

বাণীর কথ। প্রচার করিলেন । 

নির্ধারিত দিন উপস্থিত হুইল, ঘড়িয়াল ঘড়ি ধরিয়] 

বসিয়া খাকিল। দেবীৰর দোষ দেখিয়! একটিধ দোষা- 

শ্িত বাক্তি বর্কে এক এক দলে নিবন্ধ করেন ; তদনুলারে 
এক একটী মেল হুর । সমন্ত কুলীনকে ছত্রিশী মেলে বিভক্ত 
করেন! 

(১৬) 
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যোগেশ্বর পণ্ডিতের কুল বিচারের সময় দেবীবরের মুখ 

হইতে নিন্নলিখিশ কারিকাটী নির্ঘত হইয়াছিল । যথ? 

“শশে যদি বিষাণং জ্যাদখকাশে কুম্ুমং যদি। 

শুতে! যদিচ বন্ধযায়ৎ তদা যোশেশ্বরে কুলং ॥+; 

যষোশেশখ্বর পণ্ডিত খড়দহ মেলের প্রতি । ইনি দেবী- 

বরের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ লোক । শোভাকর চট্টোপাধ্যায়ের 

কুলমর্য্যাদ ব্যবস্থীপন অসময়ে দেবীবরের তৃগ্ডে ছু সরস্বতী 

বিরাবজিত হইলেন | তখন দেবীবরের মুখ হইতে পশ্চা- 

ল্লুত বাকা বহির্গত হয় | যথা-- 

“ডাক দিয়ে বলে দেবীবর নিষ্ক,ল শোভীকর ।” 

শোভাকরের পক্ষে এইরূপ বজ্পীত সদৃশ মর্মচ্ছেদি 

বাক্য বিনির্ধঠত হুইবামাত্র শৌোভাকরের মুখ হইতে এ 

শ্লোকের উত্তরার্ধোর পূরণ স্বরূপ দেবীবরের বাক্য অপেক্ষাও 

খরলময় অতি ভীষণ বাঞুজ্ের প্রতিধনি নিনাদিত হুইল 

যখা--“ভাঁক দিয়ে বলে শৌভাঁকর নির্বংশ দেবীবর 1” 

এই বাক্যের পরেই সভাভঙ্গ হয়। 

এক্ষণে পাঠকগণ জিজ্ঞান। করিতে পারেন যে দেবী- 

বরের অন্যান্য কথা পরিত্যাগ করিয়।? এই কয়েকটী কথা 

কেন উদ্ধৃত হুইল। আমর1 কোন সম্প্রদায় বিশেষের 

দোৌষোল্লেখ মানসে এই কয়েকটী কথার উত্থাপন করি নাই । 
দেবীবরের জীবন কালের প্রকৃত সময় নির্ধারণ মানসে প্রন্তা- 

বের ভূমিকা স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছি। 
পূর্বেই উন্মেখ করা খিরাছে যে দেবীবর ও যোগ্েশ্বর 
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পণ্ড পরস্পর মানতত ভাই ও জমবয়ক্ | দেবীবরের 

বাচীতে অন্নগ্রহণ না! করাতেই যোখেশ্বর প্রথমে শিষ্ষ,ল 

হুন| তৎপরে দেবীবরের অনুগ্রহে যোশেশ্বর পুনবর্বার 

কুলমর্ধ্যাদণ প্রাপ্ত হন ইহ" প্রনিদ্ধ কিংবদন্তী | 

দেবীবর কেন যোগেশ্বরকে প্রথমে নি্ু ল করিয়াছিলেন 

তাহ] যোগেশ্বর অগ্খে অন্থভব করিতে পারেন নাই। 

শোঁভাকর ভট্টাচার্য লক্ষ্মণ সেনের "মন্ত্রী পরম পণ্ডিত 

হুলায়ুধ ভট্টের বংশীয়, স্থুতরাং ইনি চউ্রোপাধ্যায় বংশীয় 1৯% 

ইনি দেবীবরের মন্ত্রদাতা গুৰ ছিলেন। সেই ছেতু মনে 

করিলেন, কুলমর্যাদ। প্রাপ্তি বিষয়ে দেবীবরকে অবশ্য 

আমায় সর্বপ্রধান করিতে হইবে । তদনুনারে তাছার 

আন্তঃকরণে আর একটী ভাবের উদয় হয়। সে ভাবটী এই 

“দেবীবর পরম পণ্ডিত ও সিদ্ধবক্কি,সিদ্ধ হইলেও সে সব্বদ। 

সবর্ব কশ্টারস্তের পুবের্বগুকর নাম গ্রহণ পুরঃসর স্বন্তিবাচন 

করে। আমিই তাহার গুক । আমি যদি সভার অগ্রঞে 

উচ্চ আসনে আসীন হইয়া! তাহাকে সন্দর্শন দিয়! তাহার 

প্রীতিবিধান করিতে পারি তাছ! হইলে সে অৰশ্য গুক 

দর্শনে পরম পরিতুফ হইয়া আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন 

বলিবে। 

এই অনক্কীমন1 স্থির করিয়া সভার অশ্রে এক উচ্চ 

* বুরূপ £প্চে। নাম,। অরাবন্দো হলায়,খঃ ) 

বাঙ্গালাশ্চ সমাখ্যাতাঃ পকৈতে চট্টবহ শা 1 

প্র বানন্দ মিজী খ.ত কুলজী। 
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আসনে উপবিষ্ট হইলেন! সভার অগ্রে সভাশগীণের বিনী- 

স্মৃতিতে উচ্চ আসনে উপরেশন যে অতীব দৃষ্য ইহা দেবীবর 

বিলক্ষগণ জানতেন, তদনুসারে তিনি গুকর প্রতি অত্যন্ত 

বিরক্ত হইলেন ৷ দেবীবর সভাপতি,সভীপতির ভাব দেখি- 

যাই সভ্যের মনে করিলেন দেবীৰর ইহার অশিষতণ অব- 

স্বাত হইয়াছেন, সুতরাং এবিষয়ের উল্লেখ দ্বার। আমাদিশের 

অতপ$জন্য দেখান উচিত নহে । সকলেই কর্ণাকর্ণ পুর্র্বক 

তুফীস্তাব অবলম্বন করিলেন। শৌভাকরের অশিঞ্তা 

হেতু দেবীবর যে বিরক্ত হইয়াছেন ইহ? এক্ষণে তীহ্ার 

হৃদয়জম হুইল | কিন্ত পাছে লোকে বিদ্রপ করে এজন্য 

আসন হইতে অৰতরণ করিতে ইচ্ছ1 করিলেন ন11 দেৰী- 

বরকে সম্বোধন করিয়া কছিলেন ৰস দেবীবর ! আমি 

তোমার গুকদেব যেন আমার মর্যাদা! লব্বীপেক্ষা। সম্মানা- 

স্পদীভূত হুর । 

শিষ্য গুকর ঈদৃশ বিষম বাঁক্যের উত্তরে কিছু প্রতিশ্রুত 

হইন্ডে পারিলেন না। গুঁকদেবের নিরন্তর উত্তেজনায় 

কছিলেন প্রভে। নির্ধারিত সময় মধ্যে বাগ দেবী আমার 

মুখ ছইতে কি বলাইবেন তাস্থ/! আমি অগ্ঞে ক্রি প্রকারে 
স্থির নিশ্চয় করিয়া! বলিতে পারি? 

এই সকল জনশ্চতির মুল এই-__ 

“ভাক দিয়ে বলে দেবীৰর নিষ্কল শোভাকর। 

ডাকদিয়ে লে শৌভীকর নিব্বহশ দেবীবরু ৪৮ 

মেল মাল ! 
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এখন দেখ দেবীবর যাহাদিশের প্রতি কুলমর্ধ্যাদ! 

প্রদান করিলেন ও যাহ দিশের কুল ধংশ করিলেন তাহার! 

কত কাঁলের লোক তদ্নুনারে বিচার কর, নিম্বলিখিত ছয় 

ব্যক্তিকে সমকালীন ও সমান মেলের লোক বলিয় স্থির 

করিজে পারা? যাইবে 1৯ 

১ যাশেশ্বর পণ্ডিত (মুঃ) | ৪ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় 

২ দিনকর চট্টোপাধ্যায় ৫ ভগ্গীরথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩ হরি বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ন্গুসেন(মুখোপাধ্যায়)প গত 

পর্চাননে হয় কুল দিনকর বংশে । 

স্ুমেন হয়েন মুল হ্যসিংছের অংশে ॥ 

সেন বলিলে হয় ত্রিষোগের সংজ্ঞা ! 

জখীদানন্দের সহ আইসে যে শীঙ্ষ। ॥ 

পঞ্চানন পুবের্ব ছিল অই অংশে মেল | 

খড় দা যোগেশ্বর বংশে কুলেতে বিরল! 

হুরিবন্দ্য গায়ঘড় পাণ্টী মূল হয়। 

বংশধর ভগীরথ জানহ নিশ্চয় ॥ 

যোগেশ্বর খড়দাছে বংশ হয় সার । 

চট্টবংশ দলেতে দিনেশ কুলবর ॥ 

বলাশীড়ী নিবাসী চন্দ্রকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কুল- 

চক্দ্রিক দেখ । 

উল্লিখিত কয়েক মহা পুৰষের অধন্তনপুক্ষ গণন1 করিলে 
* যোগেম্বরে! দিনেশন্ভ হ্রিৰহশখরস্কথা | 
পঞ্চাননো হুসেনশ্চ বড়েতে টেকমেলকাঃ || ধূবানম্দ মিআ। 



১৮৬ সন্বন্ধ নির্ণয় । 

দ্বাদশ অথর) ত্রয়োদশ সন্ততির অতিরিক্ত দেখা যাইৰে না! 

এক্ষণে এই ত্রয়োদশ পুৰুষের কাল একটা মোটীমু'ী ধর 

প্রত্যেক ২৫ বৎসরে এক এক পুৰুষের জন্ম ধর! যাইতে 

পারিবে । তাহা ভইলে ২৫৯১৩-৩২৫ বৎসর কাল পূর্বে 

এই কয়েক মহা স্ব! জীবিত ছিলেন | 

এক্ষণে শালীবাহুনের শক ১৭৯৭ উহ হুইতে 

প ৩২৫ বগুসরু অভ্তর 

কর_ চিররার বারা 

১৪৭২ দেখিবে 

পঞ্চদশ শকাব্ধার শেষভাগে দেবীবরের মতান্ুমারে 

কেধলীন/ মর্ধ্যাদ ব্যবস্থাপন হয়। এখন দেখ এ সময়লী 

কেমন সময় তখন কোন ভাবের জোত চলিতেছে ! তখন 

নবদ্বীপ নিবাঁমী নিমাই ভূমগুলে চৈতনাদেব বলিয়। বিখাত 

হইয়াছেন । তখন বঙ্গসমাঁজের জাঁতি ভেদ উঠাইৰার প্রস্তাব 

হইতেছে, বৈষ্ব ধর্মের অভিিন্বৰ মত সকল হিন্দু ও মুসল- 

মানগণের মধ্য সমভাবে প্রচারিত হইতেছে । চৈত্বন্যদেব 

লোকাঁন্তরিত হইয়া তদীয় কীর্তির গুণ দোষের স্তুতি নিন্দ! 

শ্রবণ করিতেছেন! মী 

দ্বীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপ অবভরী । 

অক্টচব্বিশ বৎসর প্রকট বিহারী 1 

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাঁণ | 

চৌদ্দশত ছা পপান্ন ইহার অন্তর্ধান ॥ 
চৈতন্য চরিতামৃত । 



বিশেষকাণগড। ৯৮৭ 

সে সময়ে বঙক্গনাজের সকল বিষয়েরই পরিবর্তনের 

সথত্পাত। তখন ম্মার্ত চুড়ামণি বন্দ্যঘীয় রঘুনদ্দন ভষ্টা- 

চার্্য মহাশয় ন্বর্থবাঁনী হুইয়। ব্গবাসীদিশের নিকট মহর্ষি 

মন্ধত্রিবিস্হারীত প্রভৃতির ন্যায় ধর্মশাস্ত্র প্রয়োজক বলির! 

খ্যাতিশাভ করিতেছেন । সে সয়মটী আর একজন মহাপু- 

ষেয় কাল বলিয়? বঙ্গবাসীদিখের নিকট বড় আদরের ও 

গখ্েখরবের সময়! তখন কাণাভউ শিরোমণি (রঘুগ্াথ 

শিরোমণি) পক্ষধর মিশ্রীর নিকট পাঠ নমাপ্তি পুর্বক 

মিথিলা হইতে ন্যায় শাস্ত্রের আত ফিরাইয়া নবন্বীপে 

আনয়ন করিয়া দেবলোকে অবস্থান পূর্বক সর্বদেশীয় 

নৈয়ায়িকদিখের মুখ হইতে স্বীয় প্রশংস1 শ্রবণ করিতেছেন। 

তাছার। শিরোমণিকে খেধতমাদি অপেক্ষা কুশা গ্রবুদ্ধি 
বলিয়! ব্াযাখ্য। করিতেছেন । 

উপরি কথিত মছোদরদিগের মত সংস্থাপিত হইলেই 

দেবীৰরের মেল বন্ধন ও কেলীন্য মর্যাদা ব্যবস্থাপিত 

হয়| 

এই কথার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য আমর কান্যকুক্জা- 

গত ব্রাহ্মণ পঞ্চজনের ভূত্য পণঞ্চকের প্রক্কত্তি পর্ষ্যালোচন 

করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 

বল্লালের কেধলীন্য মর্ধ্যাদ! বাবস্থপনের ত্রয়োদশ পর্যযায় 
( অর্থাৎ অধস্তন ত্রয়োদশ পুকষে সমান পর্যায়ে কন্য! 

সম্প্রদানের ব্যবস্থ! হর । এইটী দেবীবরের সময় হইতেই 

সমান সমান পর্যায়ের কন্যাপুভে বিৰাছের বাবস্থা হয়। 



১৮৮ সশ্বন্ধনির্ণয় । 

পিতার বরে পুর ও পৌত্র পিভীমহের সমান পর্য্যায়ে 

থাকিয়া কুলরক্ষা করিবার অধিকারী হুন। 

এই সময়েই কুলীনদিশের মধ্যে স্বীয় স্বীয় দলে আবার 

অবান্তর ভেদ হয়। সেটী এই-_ আর্তি, ক্ষেম্য ও উচিত । 

১ আভ্িঃ_শিরেধভূষণং | ২ ক্ষেম্য£__পাদভূষণৎ | ৩ উচিতঃ 

সমানৎ ! এক্ষণে শিরোভূষণ শব্দে, পাদভুষণ শব্দে ও 

উচিত শব্দে কীহাকে বুঝার তাহারই মীমাংসা কর] উচিত। 

তদনুনারে দেখা যাঁয় যে ঘটক বিশারদ দেবীবর পিতৃ 

পর্যায়ের লোকের সছিত কন্যযদানকে আত্তিশব্দে ব্যাখা 

করেন । পুত্রপধ্যায়ের সহিত কন্যাদানকে ক্ষেম্য শব্দে নির্ণয় 

করিয়াছেন | সমানে সমানে কন্যাদানকে উচিত শবে 

নির্দেশ করিয়া যান *%* 

আন্তি কুল হইলে শিরোভূষণ রূপে মান্য হন । ক্ষেম্য 

কুল হইলে পাঁদভূষণ রূপে পরিগণিত হুন। উচিত কুল 

হইলে দোষ গুণকিছুই হয় না। 

দেবীবরের সময়েই কিছুকাল এরূপ সমান ঘরের বরে 

আদান প্রদান চলিয়। ছিল । পরে এই নিয়মানুসারে চলা 

কূলীনদিশ্শের পক্ষে অতি ল্ুকঠিন বিবেচিত হইলে দ্ন্যান্য 

ঘটক বিশীরদের1 সমান পর্যায়ের দান উত্তম বলিয়। ব্যাখ্যা 

করেন। যথা 
শশা পিপিপি 

* পিতৃস্মানং ভবেদার্তিঃ পুত্রস্থানঝ ক্ষেম্যকহ | 
উচিতশ্চ সমানৎস্যাৎ ঞ্িবিধৎ কুলমুচ্যতে ॥ দেবীবরকারিক111 



বিশেষকাণ্ড । ১৮৯ 

€সপর্ষযায়ং সমাসাদ্য দান গ্রহণ মুত্ত মং | 

কন্যাভাবে কশত্যাগ্ধঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরং ॥” 

রাট়ীয কুলীমগণ পর্ষযায় সমান রাখিবার জন্য বর দিতে 

লাগিলেন অর্থাৎ কুলকর্ত। নিজের মর্ধ্যাদ1 পুত্র, পেধন্র, 

ভণতৃপুত্রদ্িগকে প্রদান করিতে লাখিলেন। তাহাণর। পিতা, 

পিতামহ ও .পিতৃব্যদিশের ন্যায় সম্মানাস্পদীভূত পদে 

অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাহাদিশের গুণ দোষ ৰর- 

দাতার স্কন্ধে পতিত হইতে লাগিল | যথা 

গ্রহণাৎ স্বন্য পুত্রস্য বরত্বাভি মতস্যচ | 

পেংত্রস্য ভ্রাতৃপুব্রমা কলকর্তৃর্ভবেৎ কলং ॥ 

কলদীপিক!। 

ব্রাহ্মণদিগের এই দৃষ্টান্ত অনুসাঁরে পুরন্দর বনু কায়স্থ- 

কুলের সমান পর্যায় লইয়! কুলীনদিখের বিবাহের ব্যবস্থ1- 

করেন। 

কান্যকক্ডাখীত কালিদাস মিত্রের অষ্টম পুৰষে ধুঁইগ্ু'ই 

নামক ছুই সন্তানের যেখবন কালে সমাজ বদ্ধ হয়। *% ভ্রাহা- 

দিগের সমাজের নাম বড়িষা ও টেক1। এক্ষণে দেখা যৃই- 

তেছে যে কান্যকজ্জাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের আট দশ 

পুরুষ গত হুইলে কৌলীন্য সংস্থাপিত হয় । এবং কেধলীন্য 

মর্যযাদ সংস্থাপনের ত্রয়োদশ পুকব গীত হইলে কায়ম্থদিখোর 

মধ্যে প্রকৃত সোপানগীণনানুনলারে সপর্ধায়ে বিবাছের নিয়ম 

ক শব্দ কল্লদ্রমের কায়স্থদিগের কৌলীন্য দেখ। 



*৯৪ সহ্বন্ধনির্ণয় ! 

হুয়। স্মুতরাৎ পূর্বাপর ছুইটীকে সমণ্ডি করিলে তত্কালে 

কান্যকুক্জদিশের ত্রয়োবিংশতি পুকব হইয়াছে ধরিতে হয়। 

কাযস্থদিশের পর্যায় বন্ধন হইতে এক্ষণে কাহণর ও বার 

কাহার ও ব1১৩ পুকষ হইয়াছে । এক্ষণে এ তের পুকষের 

সঙ্গে যোগী কর, কারস্থ কলের মধ্যে ২৫ | ২৬ পর্যায় শুন! 

যাইবে । সেটী যখন ঠিক তখন ইহাদিশের তের পুকষের 

সময় ঠিক করিলে নিশ্চয় হইবে যে ঘটক বিশারদ দেবীবর 

৩২৫ তিন শত পঁচিশ বৎসর পূর্ন কলীনদিগোর মেল বন্ধন 

করেন। 

আর একটী প্রমাণ দেখিলেও জাঁন! যাইবে যে দেবী- 

বরের মেল বন্ধন এ সময়েই হুইয়! থাকিবে | 

বারেন্দ্র কুলে অদ্ৈত্য প্রভুর জন্ম হয়। তিনি চৈতন্যের 

সহচর ও অভেদাত্ৰা! বলিয়া! পরিগণিত ছিলেন । ভীহার 

এক সঙ্গী নিত্যানন্দ মহ" প্রভু | 

অদ্বৈত্য মহাপ্রভুর আট সন্তান হয় তম্মধ্যে অচ্যুত 

খৌোম্বামী সর্বব কনিষ্ঠ । ইহাকে অদ্বৈত্য প্রভু বিশেষ স্তেহ 
করিতেন । এক সময়ে এমন ও বলিয়। ছিলেন যে-_ 

অচুাতের যেই মত সেই মোর সাঁর। 

আর সব পুত মোর ছে+ক ছার খার ॥ 

অদ্বৈত্যবাক্য চৈতন্যচরিতামৃত। 
এক্ষণে অচ্যুত গোস্বামী হইতে গণনা করিলেও দেখ! যায় 

যে তৎকলে ধারাবাহিক ১১1 ১২ পুকষ হইয়াছে । ইনি 

আবার নিত্যানন্দের পুভ্র বীরভদ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। 



বিশেষকাণ্ড। ১৭১ 

দেবীৰবর বীরভদ্র সংস্থ্ঠ বাক্তিবর্থকে বীরভদ্রী থাকের 

অন্তর্গত করেন । বীরভদ্রের জীবন কাল শীণন। করিলে 

আমরণ তাহাকে ৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে দেখিতে 

পাই প্ুতরাং দেবীবরের মেল বন্ধনের সময় (৩৫০) সাঁড়ে 

তিন শত বত্যারের অগ্রবর্তী হইতে পারে না। 

এখন দেখ সে সময়ে আমাদিখের দেশে ব্রাহ্মণ রাজ? 

ছিল কি না। সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া আমিতেছে কি 

না? তদনুনারে দেখ] যায় যে তৎকালে বঙ্গদেশে প্রবল 

প্রতাপান্থিত ব্রাঙ্ষণ রাঁজ'র নাম গন্ধ পাওয়। যায় না। 

তৎকালে বাঙ্গাল! দেশে যশোহরে প্রভাপাদিত্য অত্যন্ত 

প্রতাপান্বত ছিলেন। তিনি বঙ্গজ কায়স্থ। 

তৎকালে ভারতের রাজধানী হুম্তিনানগীরের সিংহাসনে 

মুনলমান ভূপতি আকবর সাহু অধিরূট় ছিলেন | ইহার 

প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য আমর কণবকন্কণের চণ্ডী হইতে 

শ্লোক তুলিয়া দিলীম। পরে আছে দেখ। 

দেবীবর কুলীনরদিগকে ৩৬টী প্রধান শাখায় বিভক্ত 

করেন৷ যথ।-_ 
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বিশেষধকাগড। ১৯৯৩ 

এই ছুত্রিশটী মেলের মধ্যে ফুলিক্ল! মেলের মান্য অধিক 
তদনুপারে ফুলিয়। গ্রামেরও মহিন] কীন্তিত হুইয়? থাকে। 
কত্তিবাস পণ্ডিত স্বীয় রামায়ণের মধ্যে ফুলিয়। গ্রামকে 
সকল স্থান অপেক্ষ1] উৎকঞ্ বলিয় বর্ণন! করিক়্াছেন। সে 
কখ। ৰলিবার তাৎপর্য্য কি? কেখলীন্য মর্যাদায় ফুলিয়। 
সর্ধাগ্রণয স্থান, সুতরাং স্বর্থতুল্য । যথা 

স্থানের প্রধান সেই ফুণলয়ায় নিবাস। 

রামারণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ || 

অরণ্য কাণ্ড । 

কভিরাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতী। 

যাঁর কণ্ঠে সদ কেলী করেন ভারতী ॥ 

কিক্ষিন্ধা। কাণ্ড । 

কতিবাস যখন ফুলিয়। গ্রামের নামে আপনার মনকে 

প্রফ্ল্ন মনে করিতেছেন তখন দেবীবরের মেল রন্ধনের পরেই 

ফুলিয়?গ্রণমের প্রভাঁৰ হইয়াছিল ইহ অবশ্য স্বীকার করিতে 
হয়/তাহু1 যদি ন! হইবে তাহাহুলে মূল রামায়ণেঅনুল্ি খিত 

নবদ্বীপকে সপ্তদ্বীপের সার বলিয়া স্থির করিতে পার্রিতেন 

না। চৈতন্য, রঘুনন্দন, কাঁণাভট্ট শিরোমণি (রখুনাঁথ 
শিরোমণি ) প্রভৃতির জন্ম স্থান বলিয়াই তাহাকে সপ্ত- 

দ্বীপের সার বলিয়াছেন। এই নিয়ম ধরিলেই ফুলিয়! 

গ্রামকে মেলবন্ধনের পরে প্রসিদ্ধ বলিয়1 স্থির করিতে হুয়। 
১৪৫৬ শকে চৈতন্যের তিরোভাঁব গণনা! করে | এঁ কাল 

(৭) 



১৯৪ সশ্বন্ধনির্ণয় | 

হইতে অন্ততঃ এক পুকষের কাল গত ন! হইলে তীহাণকে 

দেবতা মনে কর। সহজ ব্যাপার নছে। সুতরাং ১৪৫৬ শকের 

সহিত অন্ততঃ ২৫ ৰৎসর যোগী করিতে হয়। এ কালটী 

যোগী করিলে ১৪৮১ হয়ঃ এই সময়ে রাঁমায়ণ রচনার সময় 

ধরিলে সব্বাংশের একতণ হইতে পারে । ১৪৮১ +৭৮ বুমর 

যোগ করিলে ১৫৫৯ খঃ অব্দ হয় | এক্ষণে খফীয় ১৮৭৫-- 

প্রচলিত, এই অব্দ হইতে ৩১৬ বৎসর কাল পুর্ব্ববর্তী' হুইলে 

মেলবন্ধনের পরবর্ভা ১২1১৩ পক্ষের কাল পাওয় যাইবে । 

এই ,কাল পাইলেই জবান যায় যে, কীন্ভিবাস এ সময়ে 

রামায়ণ রচন। করিয়খছেন। ইহ হইলেই তাহুণর রামায়ণে 

উল্লিত নবদ্বীপাদির প্রশংসার সার্থকতা থাকে | যখা-- 

বাঙ্গারে লইয়া! যান আনন্দিত হৈয়া। 

আসিয়। মিলিল গ্রঙ্গ তীর্ঘ সে নদিয় 1 

সপ্ত দ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম! 

এক রাজ্জি শঙ্কু? তথ। করেন বিশ্রাম ॥ 

রথে চড়ি ভখীরথ যান আগুয়।ন। 

আসিয়। মিলিল গাঙ্গ। নাম সপগ্তগ্রান ॥ 

অগুগ্রাম ভীর্থজান প্রয়াণ সমান। 

সেখান হুইতে গঙ্গ। করেন প্রয়াণ ॥ 

আদিকাণ্ড সগ্গর বংশ উদ্ধার রামায়ণ রচনার কাল 

নিণয় পক্ষে এরূপ অনুমান যে নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল নহে, 

তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জ্ঞন্য কবিকক্ষণের চণ্ডী রচনার 

সময়ের উল্লেখ করিতে পারি। যুকুন্দরাম মিজ গ্রন্থে 



বিশেষকাণ্ড। ১৯৫ 

মানমিংহের প্রশংনা করিয়াছেন | মাননিংহ ১৫১১ শকে 

(খুঃ ১৫৮৯ অন্দে) বাঙ্গাল! বিহার ও উড়িষ্যণার নবাবী 

পদ প্রাপ্ত হুন। কবিকস্ক্ুণের চগ্ডাঁরচনার সময়ের 

(১৫৮৯ খবঃ অব্দের ) পরেই ধরিতে হয় ৷ ৩০ বৎসর পূর্বে 

কন্তিবানের রামীয়ণের রচনার সময় নির্ধারণ করিলে 

কত্তিবাসকে আমর] ১৫৫৯ খৃঃ অব দেখিতে পাই । এই 

সময়েই দেবীবরের মেলবন্ধন ছয়; দেবীবরের দ্বারাই ফুলি- 

যার নাম বিখ্যাত হয়| তৎকালে ফুলিয়! নিবাসী কৃত্তি- 

বাসের স্বগ্রামের প্রশংসা করা অযেধৃক্তিক বাঁলয়! প্রতীয়- 

মান হয় না। বরং স্বদেশাসুরাখেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন, যে কবিকস্কণে যে 

হস্কৃত শ্লোকটী আছে তাহার অর্থ করিলে কৰিকঙ্কণের রচ- 

নার সময় ১৪৯৯ শক হয়৷ যথ। 

শাকে রসরস বেদ শশাঙ্কণদিত। | 

কত দিনে দিলা গীত হরের বনিত1 ] 

এই শ্লেংকটীকে কবির নিজের রচিত বলিয়া! প্রতীতি 

করিতে গেলে কবিকল্কৃণের ব্ববচনবিরোধ হয়| যথা & 

“ধন্য রাজা মানলিধহ, বিষপদাদ্বজে ভূজ, 

খড় বস্থু উৎকল সমীপে 
অধন্ম্খ রাজার কালে, প্রঙ্জার পাপের ফলে, 

খিলাত পায় মামুদ সরীফে 

মেলবন্ধনের পর হুইতে ধারাৰাঁছিক পুকষণীগনণ করিলে 

১২1১৩ পুকষের অতিরিক্ত দেখিতে পাইনা | ম্ুতরাঁং এখন 



১৯৬ সন্বন্ধনির্ণয় | 

৩০০ শত বৎসর মাত্রকীল অগ্রবর্তর্ণ হইলে ক্তিবাসকে 

কবিকঙ্কণের সমকালবর্ভ্খ বলিতে হয়, কারণ এখন ১৭৯৭ 

শক; ইছ। হইতে ৩০০ বৎসর অন্তর করিলে ১৪৯৭শক হয়। 

এী যদি সত্য বলঃ তবে কি কবিকন্কণ ও কৃত্তিবাস সমকালীন 

লোক £ বন্ততঃ তীহ1! নহে ৷ ক্তিবাস কবিকক্্ুণ অপেক্ষা 

৩০1৪০ বৎসরের অধিক অগ্রবর্্খ কালের লোক! ল্মুঙরাং 

এঁ নংস্কত শ্লোকটীকে আমর)? কবিকঙ্কণের রচিত বলিয়। 

সহুস+ বিশ্বাস করিতে পারি ন1। যদি বিকদ্ধ মতাবলম্বীর। 

উচ্থাকে কবির নিজরঠিভ বলেন, তৰে উহ্থাকে গ্রম্থরচনার 

স্ত্রপাতের কাল ধরিতে হুইবে। 

শক ১৪৯৭ (খৃঃ অ ১৫৭৫)) ইহ্থার প্রীয় ৪০ বৎসর পূর্ব 

ছইতে সমঞ্জের অবস্থা! পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । 

তণুকালে চৈতন্য অবতার বলিয়া! কথিত হুইতেছেন রখু- 

নন্দনের অগ্টাবিংশতি তত্বনীমক স্মৃতির নিয়মনুসারে বঙ্গ- 

অঙখাজে অশচার ব্যবহার প্রচলিভ হইয়া আসিতেছে। এ 

সময়েই শিরোমণির দীধিতি গ্রন্থের সবিশেষ আলোচন' 

দত্ত। ন্যায় শাজ্্র চর্চার প্রক্ৃতপথ পরিস্কৃত হয়| তদবধিই 

বশ্থদেশীয়ের। অন্য দেশীয়দিখোর নিকট বিশিপ্ট বিদ্য বুধ 
সম্পন্ন বলিয়! পর্রিশণিত ছন | তদবধিই চৈতন্যের দৃষ্তীস্তা- 

নুযায়ী সাধারণ লোকদিখৌর মনে, অদ্ব্যোতবোদের বীজ 
রোপিত হয় । তদবধিই বঙ্গদেশীয় জাতি চতুফয়ের মধ্যে 

শৃঁদ্রের সন্গ্যান ধর্মগ্রহণ প্রবর্তিত ছয় । মেই সময় হুইতে 

লন্গ্যাস ধর্ম যে বিশেষ প্রতিসিদ্ধ নছে ইহ] আপামর জাঁধা- 
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রণ সকলেরই প্রতীতিযোগ্য হয়। এই সময়েই প্রসিদ্ধ 

মন্ত্রী মুনলমান বংশোস্ভব বূপ সনাতনের দৃষ্টান্ত অনুসারে 

অনেক মুসলমান বৈষ্ণব ধর্ম গ্রাছণ করিয়! ছিন্দুদিখোর তীর্থ 
পরিভ্রমণ করে । সর্ধজাতীয় প্রজাদিশকে সমভাঁবে যে, 

দেখিতে হুয় ইতিপূর্ব্বে মুনলমান ভূপতিদিশের ইহ] হৃদ্বোধ 

হয় নাই | সেই সময়েই হিন্দুগণের বুদ্ধিমত্ত্বী মুসলমানদিশৌের 

নিকট প্রতিভাঁশালিনী বলিয়া আদৃত হুয়। এই সময়েই 

হিন্ুদিখ্বের মাত গীণতি কর (জীজীয়1 নামক কর) ও তীর্থ 

যাত্রার শুল্ক রছিত হয়। এই সময়েই ছিন্দুভুপতি তোডরমল্ল 

কর্তৃক কর সংগ্রের সুব্যবস্থা! ছয় এই সময়েই শমোর পরি-* 

বর্তে মুদ্রাদ্ধারখ কর প্রদানের নিয়ুম ছয়। 

এই সময়েই কত্তিবাস পণ্ডিত জয়দেবের গীত গ্বোবি- 

ন্দের“পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে ইত্যাদি গীত হইতে লখু- 

ব্রিপদী নামক গীত রচন। করিয় বঙ্গভাষার ভাগুারে হৃতন 

ছন্দ সঞ্চয় করেন। 
কবিকস্কণ অপেক্ষা কুত্তিবাস যে ৩০1৪০ বৎসরের অগ্র- 

বর্তা ভাঙার নির্ধারণ জন্য আমর1 নিম্নলিখিত সংক্কত 

শীতটী উদ্ধার করিলাম । এ শীতটীকে আদর্শ করিয়া কৃত্তি- 
বাস পণ্ডিত লব্ুত্রিপদী লেখেন, তাহ্ছার পুর্বে বঙ্গীয় কোন 

কবি বিশুদ্ধ লঘু ত্রিপদী লেখেন নাই । এ ভ্রিপদীর ০ 
কবিকল্কণাঁদি লঘুব্রিপদী লেখেন | 

গীতগোবিন্দ হইতে | 
পততি পতঝ্ঞেঃ বিচলতিপত্রে শঙ্কিত ভবছুপযানহ । 

রচয়তি শয়নৎ সচকিতনয়নং' পশ্যতি তব পন্থানং | 
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মুখর মধীরৎ ত্যজ মঞ্জীরহ, রিপুমিব কেলিহা লোলং 

চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুর্তীং? শীলয় নীল নিচো'লং ॥ 

লঘু ত্রিপদী রামায়ণ কিন্কিন্ধা কাণ্ড হইতে | 
যথ1-_রাবণ সংভার, জানকী উদ্ধার, কর এই উপকার । 

তোমার উদ্যোগ, নভিলে দুর্শেশাগ, কে লইবে চেন ভার ॥ 

রাবণ দুরুত্ব, কর তার অস্তঃ অনভ্ত যশং প্রকাশ। 

গীত রামায়ণ, করিল রচন, ভাষা কৰি কৃত্তিবাস ॥ 

এখন মুক্ীষন্ত্রের প্রভাবে অতি অল্প দিন মধ্যে 

সকলেই সকল বিষয়ের দোষ গত বিচঁরপুর্র্বক কোঁন একট 

স্তন বিষয়ের অনুকরণে শীত্ কৃতকার্য হয় | যখন মুদ্রোযন্ত্ 

,ছিল না তখন কোন একটী অভিনব বিষয় প্রকাশিত ও 

তদ্রপ কার্ধ্য সর্ধবাদি নশ্মুত করাইতে অন্ততঃ ৩০1৪০ বৎসর 

লাশ্িত, সেরূপ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত ন। ছইলে ও সচরা- 

চর কেহ কোন বিষয়ে কাহারও অনুকরণে প্রবৃত্ত হইত ন1! 

সেই হেতু আমর]! কবিকঞ্ষণকে অন্ততঃ কত্তিবীমের ৩৩1৪০ 

বহসর পরবর্তঁ বলিব। ক্লুত্তিবাসের পরেই কবিকঙ্কণ লঘু 

ভ্রিপদী লেখেন । 

এই সময়েই-_শশে ধদি বিষাণংস্যাদাকাশে কুহমংযদি | 
| হইতো যদি চ বঙ্ধ্যাযনাং তদা ষোগেশখরে ইকুলহ | 

এই পাঠের পরিবর্তে তদাযোগেশ্বরে ইকুলং এইরূপ 

পাঠ স্থির হয়| ব্যণকরণ অন্গুলারে পদের অন্তঃস্থিত একারের 

পর অকারের লেপ পবয়, এই স্বত্র ধরিয়? দেবীবরের বাক্য 

সমর্থনপূব্বক যোখেশ্বরের কুল রক্ষ1 হয়। | 

দেবীবর ৰাল্গাল ঘটক ছিলেন ভিনিন বন্দ্যৰংশ অব- 
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তৎস সাগরের ভ্রীত সঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃদ্ধ গুপোং্র 

দেবীবরের পিতার নাম অর্বাধনন্দ ঘটক । পিতামহের নাম 

লখাই (লক্ষনীনাথ ) প্রপিতামছের নীম আলে ( অনন্ত ) 

বুদ্ধ প্রপিতাঁমছের নাম সঙ্কেত বন্দোপাধ্যায় | 

্াীিসতেপীপ পপি 

রী 

বল্াল সেন। 
( রাটী এবহ বারেন্দর শ্রেণী বিভাগ । 

বেলীন্য মর্য্যাদ! সংস্থাপনের সময় |) 

অনেকেরই সংস্কার আছে যে বল্লাল সেন, মহারাঁঞ্জ 

আ'দিশুরের দেংছিত্র। বাস্তবিক সে সংক্কারটা নিতান্ত ভ্রাস্তি- 

সঙ্ক,ল | এত্রান্তি নিরাঁস মানসে আমরণ কান্যকুক্জাশীত 

ব্রাহ্ধণ পঞ্চকের বংশখবলীর বিবরণের এক দেশ মাত্র অব 

ভারণ। করিতেছি । পাঠকশণ ভদ্দুষে বল্লালের সময়,আদি- 

শুরের সহিত তাহার সন্বন্ধ, কেখলীন্যাদি সংগ্থাপনের কাল 

ও ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমনের সময়াদি ও আমাদিগের 

সমাঁঞ্জের ও অনেক সংবাদ পাইবেন | 

বারেক্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণের কুলশাস্ত্ে স্পঠ লিখিত আছে 

যে আদিশুরের দেধহিত্র বংশের অধন্তন সপ্তম পুরুষ মহুণ- 
রাজ বল্লাঁল সেনের সময় কান্যকুজাগত দ্বিজ পঞ্চকের অধ- 

স্তন বংশাবলী ছুই পৃথক্ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় | খাহার? 

রাট়ে নিবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তীহাঁর1 রাঢ়ীয় সংজ্ঞা ও 

যাহার! বরেন্দ্র ভূমে বাঁস করিয়াছিলেন বি বারেজ্র 

সংজ্ঞায় অন্ভডিছিত হয়েন। | 
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বল্লধল নিজের শেষাবস্থায় ব্রাহ্ষণাদির কেখলীন্য 

মর্ব্যাদ সংস্থাপন করেন ) ইছ] সর্ধবাদি সশ্বত। 

বারেন্দ্রদিখের কূল শাস্ত্রে ইাও কথিত আছে যে যৎ- 

কালে বল্লাল সেন রাটীবারেন্দ্র বিভাগ করেন তৎকালে 

সমস্ত বাঙ্গালায় কান্যকুক্জদিখের ১৪০০ শত ঘর বসতি হুই- 

যাছিল। এই এগার শত ঘরের মধ্যে রাঁটে ৬৫০ বরেন্দ্র ভূমে 

৪৫০ নির্দি্ ছয়। 

রাঁ় দেশবাসিগণ রাঁ়ী ও বরেক্্ভূমনিবাঁসীর? ৰারেক্দ্ 

সংজ্ঞায় অভিছিত হুইয়! থাকেন । 

বারেজ্্রদিগের কুলশাস্্র মতে নিম্নলিখিত ব্যক্তি বর্ণের 

সময় রাঁট়ী ও বারেজ্ের বিভাগ হয়। 

গোত্র পুকষ সংখ্য। রাঁট়ী বারেক 

কাশ্যপ কান্যকুজীয় ৮ম ভবদেব ভট্ট জন্গিধিকর 

শাগ্ডিল্য এঁ ১০ম বিদ্যাসাগর জয়সাগর 

বাৎস্য এঁ ৪র্থ দামোদর চতুর্বেদাস্ত 

সাবর্ণি এ ৮ম গুণার্ণৰ অনিকদ্ধ 

ভরঘ্বাজ এঁ ১৯ শু পরাশর বৈদাস্তিক 

এখানে একটী সংশয় উপস্থিত হয় যে, যদ্দি কান্যকুক্জা- 

বাত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের কাহারও চতুর্থ কাহারও সপ্তম কাহারও 
বা অফম কাহারও বা দশম একাদশ পুঁকষের সময় ছুই ছুই 
ব্যক্তি বিভিন্ন ব্ূপ ছুই শ্রেণী বলিয়া! গণ্য হছনঃ তবে ইন্থাদি- 

খের উর্ধতন পুকষ পরম্পরার সম্ভতি বর্গ ( অর্থাৎ ১১০০ 
এগার শত ঘর কান্যকুক্জ সন্তান ) কোন্ শ্রেণীর অন্তভূক্ত 
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হইবেন এই প্রাশ্শের মীমাংসায় তৎকুলের কুলাচার্যশীণ নি্ন- 

লিখিত ব্যাথ্য। ব্যবস্থাপন করেন। ভীহার1] কহেন সর্ব 

সমেত পঞ্চগো ত্র, প্রত্যেক গোত্রের এক এক ব্যক্তিকে অশ্র- 

গণ্য করিয়া তত্তঙ্দেশবাদী তৎসংস্ট তদগোত্রীয় ব্যক্তি 

বর্গকে খৃছীত হুইয়াছিল। 

ইহাণার1কছেন বরেক্দ্র ভূমের এক এক গোত্রে এক এক 

জন অগ্রণী স্বরূপ হুইয়! তদ্দেশবাসী স্ব গোত্রদিশীকে * 

সেই গ্োত্রীয় বারেক্দ্র বলিয়। পরিগণিত করাইয়। লয়েন। 

রাটীদিগের পক্ষেওসেইরূপ হইয়াছিল ই হও বলিয়। থাকেন। 

ইহার) যাহ1 কহিতেছেন তাহার সঙ্গে ঠিক এঁক্য ছেঠক ব1* 

ন1 ছে$ক কিন্তু ফলাংশে এক প্রকার স্থির হইতেছে, ফে এ 

সময়ে রাটী বারেন্দ্রের সংজ্ঞ। পৃথক, হয়, এবৎ ইহা দিগকেই 

কিয়ৎকাল পরে বল্লীল সেন কোলীন্য মর্য্যাদ! প্রদান করেন। 

এই কথার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য রাট়ী শ্রেণীর কুলাচা- 

ধ্যের গ্রস্থের কথা লিখিত হইল। কোন, কোন, গোক্সের 

অধন্তভন কোন. কোন. পুকষে কোঁলীন্য মর্য্যাদ| প্রদান হয় 

তাঁহ। দেখ 3 বারেন্দ্রদিখের কুলজ্ঞের কথিত সময়ের প্রতি 

বিশ্বীন হছইবে,যখ]। 
কাশ্যপ গোত্রে চট্টবংশের বহুরূপ পুচ, অরবিন্দ, হলী- 

মুধ ও বাঙ্গাল এই পাচ জন। ৰ 

বাৎমা গোত্রে পৃতিতুণ্ড বংশের শৌবর্ধনাচার্্যঃ ঘোষাল 

বংশের শির; কাজীলাল বংশের কান 
ও কুতুছল এই চারি জন। 



২৩, স্বন্ধনির্ণয়! 

সবির্ধি শৌত্রে গাঙ্গুলি বংশের শিশু, কুন্দগ্রামী 

বংশের রোবাকর এই ছুই জন । 

শাগডল্য শৌত্রে বন্দ্যোবংশের মহেশ্খরঃ জাহলনঃ দেবল, 

বামন, ঈশণন ও মকরন্দ এই ছয় জন। 

ভরদ্বাজ গোত্রে মুখটী বংশের উৎসাহ ও খীরূড় এই ছুই 

ব্যক্তি । 

'সর্ধ সমেত এই উনিশ জন কুলীন হয়েন | এক্ষণে দেখ 

কান্যকুজাগত ব্রাঙ্গণ পঞ্চক হইতে এই সকল ব্যক্তিশীণের 

মধ্যে কে কত পুঁকষ অন্তর » ধারাবাহিক পুৰষধগণনান্থৃলারে 

বুরূপকে দক্ষের ৮ম, গৌবর্ধনকে ছাঁন্দড়ের ৯ম, কানুকুতু- 

হলকে ৫ষ, শিরকে ৪র্থ শিশু গীঙ্গলকে বেদ গর্ভের ৮ম, 

মছেশ্বরকে ভটনারায়ণের ১০ম, উৎ্সানকে শ্রীহর্ষের ৯৩শ, 

গীকড়কে ১৩শ,পুকষ নিম্ষে দেখিতে পাই 1 স্ুতরণ* বারেজ্ছ্র- 

দিখের কুলশীস্ত্বের প্রমাণের সামঞ্জন্য বিধান করিয়। বল্লা- 

লের কাঁলের বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাহাকে নিশ্চয়ই 

আদিশুরের অনেক পরবর্তর পুকষ বলিয়! প্রতীতি জন্মে । 

এফপী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখ, বারেকন্দ্রশীণ উীহাঁদিখৌর 

ফুলশীস্ত্ের শাসন অনুসারে যে সময়ে (অর্থাৎ যত সংখ্যক 

অধস্তন পুকষে ) রাড়ী বারেক্দের প্রীর্থক্য দেখাইতেছেন 

রাট়ীর কুলশাস্ত্রের শাঁসনেও ঠিক সেই কয় পুকষে রাঁট়ী- 

দিশের কেলীন্য প্রাপ্তি দেখাইতেছে। তবে উভয় সম্প্র- 

দায়ের লিখিত নামের সহিত পরস্পুরের সাদৃশ্য নাই 

ঘথা-_- 



বিশেষকাগু। ২০৩ 

বারেন্দ্রকুল শাম্দের রা়ীয় কুলশীস্ত্ানুনারে 

নিয়মানুসারে রাট়ীর কৌলীন্য প্রাপ্তি কালে 

নাম রাঁঢ়ীর নাম 

কাশ্যপ ভবদেনভট্ট ৮ম বন্রপ ৮ম 

শীগ্ডিল্য বিদ্যাসাগর ৯০ম মহেশ্বর ১০ম 

বাৎস্য দামোদর ৪র্থ কানু ধর্থ 

সাবর্নী গুগার্ণব ৮ম শিশু ৮ম 

ভরদ্বা পরাশর ১১শ* গকড়১শ উতসাহ১৩শ 

এ রহস্যের মর্মোজ্ডেন কর) সঙ্ছজ ব্যাপার নছে। 

তবে এইমাত্র বল যাইতে পারে যে, আমর1 রাঢ় দেশে এক * 

ঘর বারেক্দ্রের বসতি দেখিতে পাইন1, কিন্ত বরেজ ভূমে 

অনেক রাট়ীর বসতি দৃষ্টিগোচর হুয়। বোধ ছয় তৎকালে 

বরেক্্র ভূমের এ কএক বাক্তি রাট়ীদিশোর মধ্যে পরিগৃহ্ীত 
হুইক়] থাকিবেন। সেযাহাইহউক এক্ষণে ইহা? একপ্রকার 

নিশ্চয় হইতেছে যে কল্লাল যে সময়ে রাঁট়ী বারেজ্জস বিভাগ 

পূর্বক কোধলীন্য মর্ধযদ] প্রদান করেন তৎকালে কানাকুক্জ- 

দিখের এদেশে কোন কোন বংশে ধারাবাহিক চতুর্দশ 

পুকষের জন্ম হইয়াছিল । 

সুতরাং বল্লালকে আমর1 আঁদিশুরের দেখুহিত্র কহ্িতে 
পারিনা, আদিশুরের দেহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুকষ বলিতে 

* এই দুই পুরুষের ইতর বিশেষদ্ধারাই এমাণ হইতেছে থে অগ্ররে 

রাটী বারেন্দর সংজ্ঞ। হয়, তাহার কিছুকাল পরেই কৌলীন্য মর্যাদার 

স্থাপন হইয়াছিল। 



২০৪ সম্বন্ধনির্ণয় | 

বিশেষ শঙ্কিত নহি। তবে বিকদ্ধমতাঁবলম্বীর৭ একউী 

আপত্তি করিতে পাঁরেন যে, যখন আদিশৃরের সমকালীন 

ছান্দড়ের অধস্তন চতুর্থ পুকষ ঘোষাল বংশে শিরকে ৰল্লাল 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেখলীন্য প্রদান করিতেছেন, তিনি তখন 

সম্ভবতঃ আদিশুর হইতে ৪ ৫ বা পঞ্চম পুক্রষের অধিক 

নিমস্থ হইবেন ন1| এই বিতগু1 খণ্ডন জন্য আমর একটী 

কথ! বলিব, যে সময়ে ছান্দড়ের বংশে চতুর্থ ও পঞ্চম পুঁকষ 

দেখব যাইতেছে সেই সময়েই তবাহারই অধন্তন নবম পুরুষ 

পৃতিতুগ্ড বংশের গৌবর্ধনীচার্ধয বল্লীলের সমক্ষে উপস্থিত 

হইয়া! বল্লালকে আশীর্বাদ করিতেছেন | কুল'চার্য্য দিখের 
গ্রন্থে ফুলীনদিগের ধারাবাহিক বংশ লেখ! আছে, শ্রোত্রিয়- 

দিখের ধারবীছিক সমুদ্ায় বংশীবলী লেখা নাই । ভৎ- 

কালে যাস্থার1 কোলীন্য প্রাপ্ত ছন নাই তাহাঁদিশের মধ্যে 

অন্যান্য বংশে ৭ম হইতে ১৪শ পুকষ গর্য্স্ত হইয়াছিল 

তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায় । যাহার! ফেগলীনা 

পাইয়া ছিলেন তীহাদিখৌর মধ্যে ্ীহর্ষের অধন্তন চতু- 

রশ পুকষ উৎসাহ মুখোপাধ্যায় এক জন অগ্রশীণ্য বাক্তি। 

যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন ষে, সমকালীন সমাগত 

ব্ক্তিবিশেষের মধ্যে একট] নির্দিষ্ট কাল মধ্যে অধস্তন 

ধার! বাহিক জন্ততির পুৰষগণনীয় এতাঁদৃশ ইতর বিশেষ 

হইবে কেন? সে বিষয়ে ও একটী মীমাংসা দেখ সন্দেহ 

নিরাস হইতে পারিবে । 

শ্রীহর্য যকালে এখানে আসিয়াছিলেন তখন তীছার 



বিশেষকাগ্ড। ২০৫ 

প্রাচীন অবস্থা) তিনি বাস্বালায় আসিয়। এক খানি ও গ্রস্থ 

লিখেন নাই | তাহার যাবদীয় গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তৎসম- 

স্তই এদেশে আগীমনের পুর্বে লিখিত হয়| অনেকে অনুমান 

করেন তিনি অশ্্যন নবতি বর্ষের সময় এদেশে আগমন 

করেন । তাহার সহযোগী ভট্টনারধয়ণের বয়ঃক্কম স্ুযুনকল্পে 

সপ্ততি বর্ষ! দক্ষনহছোদয় ইহছ1 হইতে ও বয়ঃ কনিষ্ঠ, বোধ 

হয় যহ্টিৰর্ষের অধিক অতিক্রম করিতে পারেন নাই । বেদ- 

গার্ড মহাশয়েরও বয়স তৎকালে পঞ্চাশের অপেক্ষা! অধিক 

হইয়াছিল বলিয়! প্রতীতি ছয় ন1। ছান্দড় মঙ্থোদয় তৎকালে 

প্রকত যুবাপুকষ। অনুমান, কেবল ত্রিংশত্ বর্ষমাত্র অতিক্রম | 

করিয়াছিলেন । -বখন এইপঞ্চ মহ্থামুনি আদিশুরের পুত্রেছ্টি 

যজ্ঞে আগমন করেন, তখন ৯৯৯ সংবৎ ।* (৯৪২ খৃষীনদ) 

এই সময়ে স্ত্রীহর্ষের প্রপোৌধত্র আরব প্রভৃতির পুত্রমুখ সন্দ- 
শনের সময়; ভক্নারায়ণের পেখখত্র বৈনতেক়্ প্রভৃতির পুত্র 
জননের কাল» দক্ষের পোধত্র মাদেবাদির কেবল কেমার- 
কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে বলা যায়; বেদখর্ভের পুত্র কুলপতি 

প্রভৃতির পুত্তদ্বারা পুত্র মুখ সন্দর্শনের সম্ভাবনা স্থল; 

ছান্দড়ের পুত্র হ্ুরভি প্রভৃতির কেবল শৈশবাবস্থ। | 
আইন আকবরী গ্রন্থে বল্লালকে ১০৬৬খষ্াব্দে বাগালায় 

রাজা বলিয়। স্বীকার করে স্তরাৎ এক্ষণে দেখাযাইতেছে যে 

আদিশ্রের পুত্রেন্টি ধাগের সময় (৯৪২ খু অব) হইতে 
১০৬৬ খ্ অব্দ ১২৪ বনর। বল্লাল মেন ১০৬১ হুইতে ৪২ 

রি সা নবনবত্যধিক নবশতীী শতাবে পক ব্রাহ্মণানানয়ন1- 

মাস । ক্ষিতীশবতশা বলীচরিতং । 



২০৬ সম্বন্ধনির্ণয় | 

ৰৎ্সর, রাজত্ব করেন | তাসার অধিকার কালের শেষ দশায় 

ন্তিনি কৌঁলীন্য মর্যাদার ব্যবস্থাপন করেন । 

এখন বল্লালের রাঁজত্বকাল ৪২ ৰিয়াল্িশ বহসর ও 

আদিশ্ুুরের পুত্রেঞ্টি যার সময় হইতে তীহার রাজা 

প্রারণ্ডির- কাল ১৬৬ এক শত ছেষ্উ বসর |হয় এই 

কাল মধ্যে এদেশে ব্যক্তি বিশেষের. বংশে ধার বাঁহিক 

অধস্তন ৭1৮।৯ পুৰষ পর্ষ্যস্তের জন্মের সম্তাবন! এৰং 

বাক্তি বিশেষের বংশে ৩। ৪ পুকষের অধিক দেখ। যায় ন1| 

ইছার ভূরি ভূরি গরমাঁণ দেখান ষাইতে পারে | | 

এখন শ্রীহর্ষের বৃদ্ধ প্রপেধ্ত্র ব্রিবিক্কমের সহিত পীন্দোন, 

দ্বিশতবর্ষের নয় পুকব যোখীকর বল্লালের সময় ভ্রীহষের 

অধব্তন ১৪ শ পুকষ উৎসাহ্ছকে দেখিতে পীইৰ। দ্বিতীয় 

কপ্পে ভর্টনারায়ণের প্রপেধত্র বুদ্ধির সহিত ছয় পুকষের 

যোগীকর দশম পুকষে মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলল: 

দেখিতে পাইবেন $ তৃতীয় কপ (১৬৬ বৎসরে ৫ পুৰষ) 

দক্ষের পৌধত্র মহাদেবের সহিত পাচ পুকষের যোগকর 

দক্ষের অস্টম পুকষে বন্ুরূপ ও হুলীয়ুধ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃ- 

তির সহিত বল্লালের সাক্ষাত্কার ঘর্টিবে। এইক্রপে বেদ- 

গর্ভের পৌত্র কুলপতির সঙ্গে ছয়. পুকষের যোগীকর বেদগর্ড- 
হইতে ৯ ম পুকধে শিশু থাঙ্গলী বলালের নিকট মর্ষ্যাদ। 

পাইবেন) ৪র্থ কপ্প (১৬৬বৎসরে ত্তিন পুকষ) এই কল্পে ছান্দ- 
ডের পুব্রণণের সহিত তিন পুকষ যৌশকর ৪ ধ শিরো 

ঘোষাল, পাঁচ পুকৰ্কষ যোগকর ৬ষ্ঠ কানু কুতুহছল এবং প্রথম 
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কল্পে (১৬৬ বহুসরে ৮ পুৰকষ ) আটপুকষ যৌগীকর হান্দ- 

ডের নবম পুরুষ পুতি তুগ্বংশীয় শৌবর্ধনাচার্্য প্রভৃতির 

সহিত একাশনে উদ্ধ ৭ধ কয়েক পুকষের সমাবেশ শোভার 

বল্লালের নিকট কেখলীন্য বিষয়ক মর্য্ণদ1 সংক্রাস্ত অনেক 

কথা বার্ত। শ্রবণ কর] যাইবে । 

এক বংশের মধ্যে বে এরূপ বাতিক্রম ঘটিয়া! থাকে 

তাহার একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখাঁনে উদ্ধৃত কর! গেল 

পাঠকগণ তাছ। দেখিলে অনায়াসে বুকিতে পারিবেন" যে 

সর্ধত্র সমান পর্যায় থাকে ন।। 

মহারাজাধিরাঁজ রুষ্চন্দ্রের পত্র জয়ছরিচন্দ্র এবং 
তদীয় অধস্তন সপ্তম পুকষ ক্ষিতীশচন্দ্র অদ্য এক সময়ে 

বিরাজ করিতেছেন | 

১ কৃষ্ঃচজ্দ্রের বংশাবলী। 

২ শিবচন্দ্র ২ মচ্ছেশচন্দ্র ২ ভৈরবচক্দ্র ২ ঈশাঁনচক্্র ২ শস্তুচজ্জ 

৩ 95 ৩ জয়হছরিচজ্র 

৪ খিরীশচন্ঞ ৩জয়ছরি ঈশশনচক্দ্রে পুত্র আনন্দ- 

| ধামে ধাস করেম। 
৫ হাতা ৭ ক্ষিতীশচন্দ্র এক্ষণকার রাজা । 

৬ সতীশচন্দ্ রাজ সিংহাঁনন ইহ"ীরই অধীন । 

৭ক্ষিতীশচন্দ্র শিবচন্দ্রের বংশে যথাকালে 

সকলের সন্তান জন্সিলে আর ও 

ছুই এক পুকষ অধিক হইতে 

পারিত? 



২০৮ সন্বন্কনির্ণয়! 

মুসলমানদিশের প্রসিদ্ধ ইতিহাঁসবেত্ মিনস্থাঁজ্ঞ উদ্দীন 

তদীয় তবকাঁত. নাসরী নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে লক্ষণ 

সেন অশীতি বর্ষ বর়ঃক্রম কালে ১২*৩ খ্ব অন্দে রাজ্যচ্যুত 

হুয়েন। এবং তিনি ভূমি হইরাই ১১২৩ খূ অন্দে রাঁজো- 

শ্বর পদ লাভ করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থ খানি ১২৬০ খু 

অকেে লিখিত হয়। মিনহাজ উদ্দীন এদেশে আগীমনপুর্দবক 

এদেশের বিষয় নিজে অবগত হইয়া ইতিহাস লেখেন, 

বল্লাল সেন (১০১৯ শকাব্দে) অর্থাৎ ১১৫৩ এগ্লীরশত 

তিপপান্ন মংবতে ( পুজেক্টি যাখের একশত চুয়ান্ন বৎসর 

পরে ) দানসাগর নামক গ্রন্থ রচনণ করেন, * উছাতে 

তঙ্ছণার নামও গ্রস্থ লিখনের সময় নির্ধীরিত আছে, তদ্দ্ারা 

কাহার সময় স্থির কর! যাইতে পারে । 

পুত্রেক্টি যাণের পরেই আদিশুরের পুরকনা। জন্মে । 

কিছুকাল পরে আদিশুর অপুন্রক ছয়েন।' তৎকাঁলে তিনি 

ভার কন্যাকে পুত্রিকা করেন এ পুত্রিকায় পুর জন্মে 

তাহার নাম অশোক! অশোক একপক্ষে আদিশৃরের 

দে$ছিত্র অপর পক্ষে পেধর স্থানীয় ল্থতরশং লোকে অশোককে 

আদিশুরের দেছিত্র বলিয়া খাঁকেন | অশোকের সপ্তম 

পুকষ বল্লাল সেন অতি প্রসিদ্ধ । ইনি বিদ্বক সেনের ক্ষেত্রজ 

পুর ইছাও প্রসিদ্ধ আছে! যথা 
আ্দশ্ুরের বংশধঃস সেন বংশ তাজা। 

বিত্ক লেনের ক্ষেত্রজ পুর বল্বাল সেন রাজা ॥ 

লািখিল নৃপচত্রতিলক জবল্লাল সন দেবেন । 

পুর্ণ শশিনবদশ্মনিত দানমজাগচ্র। কঁচিত$ ॥ 
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আইন আকবরী গ্রন্থে লেখ! আছে যে ১৯২৩ থু অন্দে 

২য় লক্ষণ মেন রাজনিংহাীসনে অধিরোছণ করেন এবং 

১২০৩ খ্ব অব্ডে বস্ত্িয়ার খিলীজী কর্তৃক রাজাচ্যুত হুয়েন। 

ইনি বল্লাল সেনের প্রপেধত্র; বল্লাল সেন ৪২ বৎসর রাজস্ব 
করেন । সুতরাং ইস্থাকে অপ্পানুঃ কহ! যায় ন! | বললালের 

পুব্র লম্মমণ মেন ২০ বৎনর মাত্র রাজত্ব করেন। বিংশাতি 

বংসর মধ্যে বন্তলাল দত্ত মর্যাদার বিশৃঙ্ঘল1 ঘর্টিবাঁর সম্ভাথন! 

নাই । 

দশবিশ বৎসরে সামাজিক বিপ্বব ঘটন1 কদাচ কোন 

কালে কোন দেশে-ঘটে নাই। এ সকল কাজ অতি মৃত্ুভাবে 

ক্রমে ক্রমে হইতে থাকে। ন্যুনকল্লে তিন চারি পুরুষের 

কাল গত করিতে নাপারিলে ঘটে নাই, ইহ! অনায়াসে 

নির্দেশ কর] যাইতে পারে | তিন পুকষের জননের সামান্য 

কাল ৭*। ৮০ বসর। এখন যদি বঙ্পালের কেধলীন্য 

মর্যাদ] প্রদানের সময় সইতে ৭০ | ৮০ বৎসর পশ্গা- 

দবপ্খা হই, তাহ হইলে আমর বল্লালের পুত্র লক্ষণ 
সেনকে কেধলীন্য সমীকরণ করিতে দেখিতে পাই না| 

কারণ তিনি বন্ধালের পরে বিংশতি বর্ষমধ্যে মাঁনবলীল। 

মংবরণ করিয়াছিলেন | বিশেষতঃ (১৬৪ পৃঃ) শ্লোক দেখ। 

হলায়ুধ চ"ট্রাঁপাধ্যায় মহাশয় নিজ পরিচয় স্থলে লিখিয়া- 

ছেন যে মহারাজ লক্ষ্মণ হলাধুধের যেধবনকালে ভাহাকে 

তদীয় সভা পণ্ডিত পদে, মধ্য বয়মে মন্ত্রির কার্ধ্যে বার্ধক্য 

প্রাডবিবাঁকের আনমনে ররণ করেন। প্রধম লক্ষমণের দীঘ 



২১০ সন্বন্ধনির্ণয়। 

জীবিত্বের প্রমাণ নাই, বরং তাহাকে অল্লারু বলা যায়। 

তিদি ২০ বৎসর মাত্র-রখজত্ব করেন। দ্বিতীয় লক্মণই ভূমিষ্ঠ 

ছইয়াই ৮০ বর্ষবয়ঃক্রিম পর্য্যস্ত রজ্য শীমন করিয়] ছিলেন। 

হলারুধ প্রভৃতি বল্লালের নিকট তকণ বয়সেই কেধলীন্য 

মর্যাদা পাইয়াছিলেন। হুলীয়ুধ ভীহার যেঠবনে অর্থাৎ 

কেলীনা প্রান্ত্ির ২৩ বৎসর পরেই লক্ষমগের সভাপগিত 

হুনণ ছলামুধ প্রভৃতির শেষাবস্থায় কোঠলীন্য সমীকরণ 

কালে হুলাযুধ প্রভৃতি লক্ষ্মণ কর্তৃক প্রপূর্জিত হুইয়া- 

ছিলেন । লক্ষমণের সভায় যে সকল পণ্ডিত বিরাজ করিয়া- 

ছিলেন তশ্মধ্যে গৌবর্থানাচার্য্য ও হলামুধ কুলীমের মধ্যে 

অগ্রগণ্য বলিয়া কখিত আছেন | 

লগ্ষমণের সভায় যে সকল পণ্ডিতশণ বিরাঁজিত ছিলেন 

তদ্যধ্যে ভায়দেব গোস্বামী লক্ষণের সভায় রত্বসমূহ মধ্যে 

একটী রত্ব বলিয়া! পরিচিত আছেন । ক জয়দেব স্বয়ংই 

আপনাকে গোবদ্ধীনাদির সমসাময়িক ষলির। পরিচর দিয়া- 

ছেম | (১৬৬ পৃঃ) স্ুতরাৎ আমর] দ্বিতীয় লক্ঘমণের সভাসদ, 

বুরূপ হুলাস্ত্খ এ্রভৃতিকে আদিশুর হুইতে এক ছুই পুষে 

কদাচ দেখিতে পাইবে না । অগত্যা আমাঁদিণকে বল্লীলকে 

আদিশৃরের দেখহিত্র বংশের সপ্তম পুকষ বলিতে হয়! 
আর ও দেখ ৯৪২ খ্বঁঅবন্দে (৯৯৯ সৎবৎ) পুত্রেফি 

*গোবস্ধনশ্চ শরণে| জমদেবো উমাপতিঃ! 

কবিরাজশ্চ রত্বানি সমিতে) লক্্মণস্যচ | 
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যাঁগের কাল ইইতে ১২০৩ খ্ব অন্ধ লক্ষণ [১২৬০ সংবৎ] 

সেনের রাজাচাতির সময় প্রায় আড়াই শত বহুসর। এই 

সময়ে শ্রীহযে র চতুদ্দশ পুকষ উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র 

আহিত বিদ্যমান ছিলেন | ১২০৩হী অব্য ছইতে ১৭৮1৫খ্ অব্দ 

পর্যান্ত ৬৭২ বৎসর এই কাল মধ্যে গড়পড়তায় হবানকল্লে 

শতাধিক বর্ষে তিন পুকষের জম্ম গণন। করিলেও ২২1 ২৩ 

পুকষের জন্মের সম্ভীবন1 | এখন এই ৬৭২ বুসরের ২২1২৩ ? 

পুকষের সঙ্গে উৎনাহ মুখে, হলামুধ চটো মহেশ্বর বন্দ্যে 

প্রভৃতির পুর্ব পুকবদিগের যোগকর কাহার ও ৩২ কাহার 

ও ৩৩ কাহার ও ৩৪কাছ্ছার ৩৫কাছার ও বা ৩৬পুরুষ" 

দেখিতে পাওয়া যাইবে । | 

কানকুজাগত দ্িজ পঞ্চকেরপিতৃগণের নামাদি । 

আমরণ দেবীবর ঘটকের কারিক! হইতে কান্যকুজাগত 

দ্বিজপঞ্চকের পিতৃশথের নামোল্লেখ করিতেছি! ইহাদ্বার 

একটী বিষয়ের কতকাংশের সন্দেহ ভঞ্জন হইবার সম্ভাবন]। 

এ কারিকাটাতে লেখে যে ক্ষিতীশ, মেধ! তিথি; বীতরাঙী, 

স্থধনিধি, সেভরী, এই পঞ্চ ধর্্াত্বা গেংড়মণ্ডলে আসিয়! 

ছথিলেন। কিন্ত গ্রবানন্দাদির গ্রন্থে ভট্টন্পারায়ণ, দক্ষ, বেদ- 

শর্ড, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষের নাম দেখ যায়। এবং বারেন্র- 

দিশের কুলশাস্ত্রে এরপ উল্লেখ আছে যে শাণ্ডিলা গোত্রের 

নারায়ণ ভট ( ভট্টনারারণ] কাশ্যপ গোত্রের সেন 5. 

বাৎস্য খোজে ধরাধর ; আাবর্ণি গৌত্রে পরাশর ; ভরঘ্বাজ 

গোত্রে গৌতম এই পাঁচ জন আদিশুরের যঙ্ছে আহত 
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ইয়া এদেশে বসতি গ্রহণ করেন | কালক্রমে সাত আট 

পুকষ গত হইলে রাট়ী বারেন্দ্র পৃথক হয়। এখন দেখা 

যাইতেছে ষে, উভয় পক্ষেরই কথায় পক্ষপাত আছে, 

উভয় সম্প্রদায়েই আপন আপন সম্প্রদীয়ের আঁদিপূরুষকে 

কানাকুজাশগত যজ্ঞকর্ত। কন্থিতেছেন সুতরাং বিবাদভঞ্জনের 

উপায় দেখ! যায় ন1। 

মর দেবীৰরের কারিকান্টী বলবতী করিয়া! একটী 

মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছি । যখন দেখা যাইতেছে বল্লালের 

নিকট সামান্য পর্যায়ের লোকে অর্থাৎ রাঁট়ী বারেজ্দরের 

' প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক প্ররষের সমকালে রাটীয়দিখের 

কেখলীন্য মর্ধ্যাদ প্রাপ্তির সময়ের এঁকং হুইয়! থাকে, তখন 

যদি সেপ্ূপ ন। হইত কদণচ একপে মময় ও পুরুষ গণনায় 

একতা ঘটিতে পারিত্ত না। দেবীবরের এঁ কাঁরিকাঁটীকে 

প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত রূপে বংশাবলী 

নির্ধারিত হয় । 

উক্ষিতীশস্তিথি মে/ধ1 বীত রাগঃ শ্বধানিধিঃ | 

সৌভরিঃ পঞ্চধন্দাক্মা স্বাগতে] গৌড়মণ্ডলে | 

কান্যকুক্তাগত দ্বিজপঞ্চকের  রাট়ী ও বারেন্দ্রদিগের স্তবীয় 

পিভৃগীণে নাম গৌত্র স্বীয় মতানুলারে যাজ্িক 
দ্বিজপঞ্চকের নাম। 

গোত্র মুল পুরুষ রাঁট়ীয় বারেন্দ্র মটমাংসা 

শাঙ্ডল্য-ক্ষিতীশ (ভষ্টনারায়ণ নারায়ণভষ্ট) একব্যক্তি 

কাশ্যপ-বীতরাণ ( দক্ষ চ্গুসেন ) ভ্রাঁত। 
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সাবর্ণি-সেধভরী  .(বেদগর্ভ পরাঁশর ) এ 

বাৎসা-মুধানিধি [ছান্দড় ধরাধর ] এ 

ভরদ্বাজ-মেধাতিখিক্গ [্রীহর্য শৌঠতম] এঁ 

_ ক্ষিতীশ, মেধাভতিখি, সেধভরী, মুধানিধি ও বীতরাগ এই 

পাঁচ জন যে এদেশে আগমন করেন তাহার অন্য প্রমাণও 

যুক্তি দেখিলে এবিষয়টী পাঠকগণের হদয়জগম হইতে 
পারে। 

১। ভ্টনারায়ণের যে ষোলটী সন্তান হইল সকলেই 

রাঢদেশে বন্গতি গ্রাম পাইয়া রাড়ীয় সংজ্ঞায় পরিচিত 

হইলেন, তাস্থাদিশের অধন্তন সন্ভতির মধ্যে কোন খানে * 

বারেজ্রের নাম গন্ধ ও শ্রবণ কর যায় না। এইরূপে দক্ষের 

ষোল, শীহর্ষের চারি, বেদগর্ডভের বার, ও ছান্দড়ের আট 

সম্ভান সর্বমমেত ৫৬ জন | ইহ" সকলেই রাট়ী। 

২। বারেন্দ্রগণ ও রাট়ীয়দিখের ন্যায় নারায়ণভট, 

সেন, পরাঁশর, ধরাধর ও গতম এই পঞ্চ মহাপুকষের 
অধন্তন বংশে এক শত খাঁই দেখাইয়! থাকেন, এবং সমন্ত 
গুলিই বারেক্দ্র শ্রেণীর অন্তর্থত বলিয়! নির্ণয় করেন। 

৩1 মহারাজ আদিশুর কান্যকুন্তাীত পঞ্চ যাজ্জিক 
ব্রাঙ্ষণের বাস জন্য যে পাঁচ খানি গ্রাম দিয়া ছিলেন 

তাহার এক খানিতে ও কি রাটীয় ষটপঞ্চাশৎ সন্তান কি 

» নৈষতে স্রীহর্ধের পিতার নাম মুকুটালঙ্কার হীর লেখা আছে 

সবতরাৎ মেধাতিথি নামচী মুকুটালক্কার হারের নামাত্বর কহিতে 

ইইনে | 
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বাঁরেক্্র বংশের শতাধিক সম্ভীন, ইহাদিশৌয মধ্যে কেছই 

নৈজের অধিকার দেখাইতে পীরেন ন1। 

৪ | এরূপ প্রবাদ ও প্রচলিত অখছে যে, ভট্টনারায়- 

গাঁদি যজ্ঞ নমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাঙগভ হইলে ভীহাদি- 

হ্বাকে বৈশ্য যাক্সনে পতিত এবং তীয় পিতভৃগণকে "সংস্য্ট 

দোঁষাক্রাস্ত বলিয়! কান্যকুক্জশণ তাহাদিশীকে অপণউক্তেয় 

জ্ঞাম করেন | দেই অবমানন1 হেতু ভট্টনারায়ণাদি সত্রাঁতৃক 

ও লদীরাপতাদি হইয়া পুনবর্ধার অদিশ্ুরের নিকট আগ- 

মন পূর্ধবক এদেশে বসতি গ্রহণ করেন | 
দ্বিভীয়বার যখন এদেশে আগমন করিলেন তখন ইহ্থাঁ- 

দিনোর পঞ্চজনের সবন্ধু বস্তি জন্য ম্থারাজ প্রত্যেককে 

এক এক খানি গ্রাম দেন। এ গ্রাম গুলি ইছণার। নিজ 

নামে লইলে সছোদরশীণ যদি মনে কোন রূপ দ্বৈধজ্ঞাঁন 

রুরেন, এই ছেতু বশতঃ এ পাচ খানি গ্রাম ইহাদিখৌর 
পিতৃণের দামে গৃহীত হয়। াহাদিগের পিতা বর্তমণন 
ছিলেন ন! ভীঁহাঁদিশের এবং সম্তানবর্গের আগমন দ্বারাই 

তদীয় পিতৃশীণের আগ্বীমন দ্ধ বলিয়। নির্ধারণ করেন । 
তদলুলারেই পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি কঙ্কগ্রাম ও 

বটগ্রাম এই পাঁচ খানি ক্ষিতীশাদির স্বীয় স্বীয় বসতি গ্রাম- 
রূপে পরিগণিত হয়, এবং সেই কারণেই তীহাদিগের 

শৌধড়মগ্ডলে আগীমন সিদ্ধ বলিয়! স্থিরক্ুত হইয়) থাকিবে। 

নতুবা'রাঁটী ওবারেন্দ্র কাহারই মধ্যে আমর কেন হছরিকোটি, 

কামকো্টি, পঞ্চকোটি, কক্কগগ্রাম ও বটগ্রীমের নাম শুনিতে 
পাঁই না? 
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যখন উপরি কথিত পঞ্চগ্রামে ভট্টনারায়ণণদির সবখন্ধাবে 

বাঁস করণ স্থকঠিন বলিয় প্রতীতি হুয় তৎকালে ভট্টনারায়- 
গাদির পুত্রণণ রাঢ়দেশে ৫৬ খানি গ্রাম এবং সুসেনাদির' 

পু্রগাণ বারেক্দ্রভূমে একশত শ্রাম প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে 

পুক্রগণ বিভিন্ন সম্প্রায় বলিয়। পরিগণিত হয়েন। স্ুতরাং 

আমর রাজদত্ত প্রথম পঞ্চগ্রাম কোন শ্রেণীর মধ্যে দেখিতে 
পাইন] | * 

কেছ যদি এরূপা আপত্তি করেন যে পুজ্রের আগমনে 

পিতার আশগীমন কিরপে সিদ্ধ হইতে পারে । আমর তাহার 

এই উত্তর দিৰ. যেঃআমরণ যখন অদ্যাপি দেখিতে পাই কৌন 

যজ্ঞাদিস্থুলে কোন মহ্ণপুকষের আগমন হইলে তদীয় পূর্বব- 

পুকষের মধ্যে যাহার] প্রসিদ্ধ থাকেন ভাহারদিশের নামো- 

ল্লেখ পৃথ্বক এরূপ গুণকীর্তন কর? হয় যে, অদ্য মহ্থাশয়ের, 

আগীমনেই.মন্ছাঁশয়ের পিতৃপুকষগত্ণের আগমন হইয়াছে, 

অদ্য আমি আপনাকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করি । 

মহ্থারাঁজ আদিশুর ও ভট্রনারায়গাদিকে সেইরূপ কহিয়! 

থাকিবেন, যে অদ্য আপনাদিশের আগমনে শেখড়রাজ্যে 

ক্ষিতীশশদি পঞ্চধন্দ্রাত্বার আগমন সিদ্ধ হইয়াছে । বেধ ছয়, 
ক্ষিতীশ, সুধানির্ধ। মেধীতিথিঃ দেখরভী ও বীতরাণী এই 
পঞ্চ-ব্যক্তিই তন্ধেশে ভৎকালে বিশে খ্যাতীপন্ন ছিলেন । 

বিশেষতঃ ত€ুকালের- লোকের! ভ্রাতৃ সৌহদ্য বিলক্ষণ 

ভবনিতেন | 

ভ্াতৃরবস্ছ পিততৃতক্তি ও স্বজনানুরাগী প্রযুন্ধ। ভট্টনারা” 
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র়ণাদি ছরিকেটি প্রসৃৃতি গ্রামগুল নিজের নামে গ্রহণ 

করেন নাই | স্বীয় স্বীয় পিতার নামে গ্রহণ করেন এবং 

বারেক্দ্রদিশের আদি পুরুষ স্ুসেনীদির সঙ্গে এ সকল গ্রামে 

একামে বাস করেন। 

রাড়ীদিশের কুলশীস্ত্রের শাসনে ভর্রনারায়ণার্দির 

পুত্রণীণ হইতেই বাড়ী শ্রেণীর স্যফ্টি। বখরেক্দ্রদিশৌের মতে 

পাচ, সাত, আট, দশ পুকষ নিম্বে রাতী বারেক 

রূপ বিভির সংজ্ঞা ছয়। কিন্ত আমর] রাঢ় দেশে এক 

ঘর ও বারেকজ্দ্র দেখিতে পাইন1। বারেক্দ্র কুলশাস্ক্রের 

শাসন অনুসারে ৫1৭1৮ ১০ পুৰষ নিঙ্গে পাঁচ জনকে 

বরেন্দ্র ও পাঁচ জনকে রাটী দেখিতে পাই, সে্টী 

ুসঙ্গত হয় না, কারণ উভয় সম্প্রদায়ের বংশীবলীর 

নাম মালার একটীরও সাদৃশ্য নাই। ম্মতরাঁ আমরা 

ক্ষিতীশাদিকে মুল পুরুষ স্থির করিয়। ভ্টনারায়ণাদি পঞ্চ- 

গুনকে প্রথম হইতেই রাটীয়শ্রেণীর আদিপুরুষ বলিয়। গণ্য 

করিয়া আনিতেছি এবং ক্ষিভীশা্দির অন্যপুজ্র স্ুসেনা- 

দিকে প্রথম হইতেই বারেজ্দ্রীগের আদিপুকষ বলিয়া স্ছির 

করা যার | ভউনারায়ণাদি পঞ্চজন হইতে রাটী বারের 
উভয় সম্প্রদায় কিম্বা স্থুসেনাদি হইতে বাড়ী বারেক তুই 

সম্প্রদায়ের স্ন্ি হুইক়্াছে একথা বলিতে আমাদিশর 

সাহস হয় না। আমরা শ্ষিতীশাঁদিকে মূল ধরিয়। তৎপুন্্ 

পর্য্যায়ে ছুই শাখ1 গণন। করিতে সাহুলী হই | তাছ। ছইলে 

উভয় পক্ষের ঝুলজ্ঞের কারিকার লিখন সামঞ্জস্য হয়। 
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নতুব! কোন ক্রমেই উভয় সম্প্রদায়কে এক মূল ছইতে উদ্ভূত 
বলিয়। স্থির করিতে সক্ষম হওয় যায় ন1। 

মহারাজ আদিশৃরের সময় হইতে বল্াল সেনের সময় 

পর্য্যন্ত উভয় সম্গ্রাদদায় মধ্যে প্রতোক সম্প্রদায়ের কথিত 

পঞ্চ মহাশমুনির ধারাবাহিক অধস্তন সম্ভতির এক পুকব গত 

বংশশবলী লিখিলে পাঠকগীণ আমাদিখোর কথ! বিশ্বাস- 
যোগী; বলিয়া! অনুমান করিতে পারিবেন । যথ1-- 

শাগ্ডিল্য গোত্রে 

টা মূল ৷ 

| | 
রাঁট়ীয় মতে অদিপুকষ বারেক মতে আদিপুকষ 

ও বংশাবলী ও বংশশাবলী 

ভট্টনারাযণ ১ম নারায়ণ ভট্ট ১ ম 

(আদি) বরাহ ২য়স* আদিগীই (ওঝা) ২য় 

* আদি বরাহেরা ষোল সঙ্ভোদর প্রত্যেই রাঢদেশে এক এক গ্রামী- 

ণের আদিপুরুষ বলিয়। পরিগণিত । (১৪)পৃ দেখ এবং বঙ্গদেশীয় রাজ 

ভাটের কাহিনীর সঙ্গে এঁক্য কর ঘটকের পুতিরু সঙ্গে মিলিবে । যথ1-_ 

শল্য গোতব্র। 

ব্রাজসাহীর পুষ্ভকে। 

আদি গাই ওঝা নারায়ণ ভট্টের পুত্র | তাপোমণির পুত্র সিদ্ধ, 
সাগর? অতংপুত্রদ্ধয়্ জয়সাগর ও বিদ্যাসাগর | জয় বারেল্দ্, বিদ্যা- 

সাগর রাট়ী। 

মুর্শিদাবাদের পুস্তকে | 

জয়মনি ভটউ নারায়ণ ভর্টরের পুত্র বলিয়া লিখিত আছে । তগোমণির 

পৃত্র বিদ্যাপতি, তৎপুত্র রঘু তাচ্চার প্ুদ্রদ্ধয় সিদ্ধ, ও বিন্ু। সিন্কর পুজ 

বিদ্যাসাগর বারেক্দ, বিন্দুর পুত্র মণি সাগর রাট়ী। 

(১৯). 



২১৮ 

| 
বৈনতের় ৩য় 

হি ৪ ্থ 

বি পু ম 

গুই ৃ গুহ) ৬ষ্ঠ 

5 ৭ ম 

টি ৮ম 

মি ৯ ম 

চি ১০ ম 

সন্ধনির্ণয়। 

রি ভষ্ট 

রি 

দিবার 

চি 

মনি 

টি 

সুসান 

৩য় 

গর্থ 

৪র্থ 

৬) 

৬ষ্ঠ 

৭ ম 

৯ ম 

০ রি বিক্রহানী 2 পাশা 

১০ ম| জয়সাগর বিদ্যাসাথর | 

আদি বরাহ বঁডুরি, গ্াড়খড়ি রাম। 

নীপ কেশর কুনী, নান যে কুপ্ধম॥ 

পারিহ। বটুক মুনি, কুলভিতে গুই। 

গুগুপতি দীর্ঘবীঁড়ী, বিকে বস্থ কই ॥ 

মহামতি বটব্যাল, বিভু আকাঁশে বলি। 

সাহু (সা) সেয়ক, শুভ কুলকুলী ॥ 

নিহে। কুশীর.অরি, মধু করালে বান । 

গুণমণি ঘোষলীর গীয়ে অবস্থান ॥ 

ভউ্রনারায়ণ মুনি ষোল পুত্র পান । 

তার মাঝে গ্গপতি মাসচর্টে যান 



বিশেষকখণড। ২১৯ 

গাই নাম এই নাম 

১ বন্দ্য আদি বরা; ৯কুলভি গুপ্রে 

২ কুস্থম নান | ১০ সেয়ক সাহু (সশঢ,) 

৩ দীর্ঘাঙ্গী গড | ১১ গড়গড়ি রাম 

৪ ঘোষলী গুণ | ১২ আকাশ বিভু (দেব) 

৫ বটব্যাল | মহামতি | ১৩ কেশরী নীপ 

৬ পারিহ। বটক | ১৪ মাসচটক গণ 

৭কুলকুলী শুভ (কাম) | ১৫ বন্বুরারি বিকি 
৮কুশীরি নিহ্রো (দীন) 1 ১৬ করাল মধু 

বাৎস্য 

ছান্দড় সন্তানের নাম ও বারেন্দ্র কুলীনুসাঁরী রাঁটা 

বারেক্দ্র বিভাগ সীমার পুকষের নাম। 

রাট়ীর মতে বারেক মতে 

১ ছাঁন্দড় মূল ১ ধরাঁধর ভট্র 

২স্থুরভি * ঘোষাল ২ বেদওঝা! 

৩ পিঙ্গল ৩ দিদ্ধেশ্বর 

| ৪ দাঁমোদর ওঝা 
৪ শির | [ | 

ধন__বারেন্দ্র শুরু-_রাঁঢী 

রাড়ীয়দিগের «৬ খানি প্রাম গণন। সময়ের ছান্দড়ের আট সত্তান 

জম্মে তৎপরে আর ছুই মহাপুরুষ ছান্দড় হইতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। 

হুরদ্ভি প্রভৃতির সর্বসমেত দশ সহোদর | নান ও শীই। যথা 



২২০ সম্বন্ধনির্ণ় ! 

মাম রাই নাম গাই 

রবি (কানু) মহিস্তা মহাঁযশ (শ্রীমান্) বাপুলী 

কবি (ধিত ) শিমলল বিশ্বস্তর (বলাই) পূর্বগ্লামী 

স্মরতি ঘোষাল শ্রীধর কাঞ্ডিবি্রী 

ধীর [রবি] পুস্তিতৃগড ছুরি কাঞ্জারি ।-_ 

নীর(বেনমণলী) পিপ্্পলী নীলাশ্বর [ভাঁনু) চোৎখও 

বাঢদেশীয় পুস্তকাভ সরে | 

ছাম্দড়ন্য স্তাঁজীতাঃ খাতাঃ সর্ধগুণান্বিতাঁঃ | 

রবিঃ কবিঃ স্ুরভিশ্চ ধীরে নঈরো মহাযশীঃ | 

বিশ্বস্তরই শ্রীধরশ্চ হুর্বিনীলাম্বর স্তধী। 

রর্বিমছিন্তা বিঃ শিমলাল$, শ্ীঘৌষবংশোঃ সুরত্িঃ 

প্রসিদ্ধঃ ৪ 

ধীরস্ঠ সংগ্রতি পুতি তুগুঃ, নীরশ্চাভূৎ পিপ্পলীযঃ | 

মহাঁষশী বাপুলী বংশবীজঃ ন শ্রীধরঃ সগুচ কাঞ্ডিবিল্ল ॥ 

বিশ্বস্তর পুর্ব ইতি প্রসিদ্ধ! নীলাঘ্বর ভ্তুপর চৌঁত খণ্ডী | 

শ্রীকাঞ্াড়িঃ শ্রীহরিনাম ধেয়ঃ পৃতিঘোষ কাঞ্ভিনীলখঃ কুনীন121 

পূর্ধবদেশীয় পুস্তকে পাঠান্তর যথা 

ছান্দড়াৎ জ্ুরর্ভিজাতে। বাৎস্যে রবিঃ কবিস্তথা । 

ভানুঃ কানুবিলাইম্চ সাধকৌবল ভদ্ররঃ 
ধীতো মাধব নামাচ মারায়ণের বিনায়কঃ | 

এতে বাৎস্য কুলোডুত শ্ছান্দাড়া দদশ সংখ্যকাঃ॥ 

জ্ুরভিস্ত এ ঘযোষালঃ কাঞ্জিলালঃ কবিস্তথ। | 

রবিং সংপ্রতি পৃতিতুণ্ডঃ চোত্খণ্ডী ভান্ুর্তান্থুরি বাঁভ বৎ ॥ 
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কানুর্ম হিন্ত1 তদ্রীত্যা পিপ.লী বনমালিকঃ| 
বাপুখ্ী সাধকঃ জ্রীমান্ পূর্বামী বলোপ্রাভবৎু॥ 
শিমলালোধীতঃ খ্যাতে। মাধবঃ কাঞ্জিবাড়িকঃ। 
এতে অগ্নিসদৃশ। স্তীক্ষা বাৎস্যে ছান্দড় সম্ভব1ঃ ॥ 

পুর্বোক্ত গেত্রানুসারে সীবর্ণি গোত্রের মিল কর | 

রাট়ীয় সম্মত বংশ বারেন্দ্র সম্মত ৰংশ 
টি ১ পরাশর ১ 

কুলপতি ২৯ মহীপতি ২ ৮ 

শোভন ৩ পশুপতি ৩ 
| 

সেধরী ৪ কুলপতি ৪ 

পীতাম্বর ৫ নারায়ণ অগ্রিহোত্রিক৫ 
| 

হাতি ৬ দিবাকর ওঝ। ৬ 

এ ৭ মোমাচার্য ৭ 

শিশু ৮ 

গীাক্গ,লী বংশে ইনি | ৮ ূ 
অনিকদ্ধ (বারেন্দ্র/ গুণার্ণৰ (রাঁঢ়ী) 

প্রথম কৌঁলীন্য 
সাবণি গোত্রে। 

প্রাপ্ত হন। 

মুর্শিদাবাদের পুস্তকান্থুসারে পরাশর ১১ 
দিগন্বর ওঝা ২, অনিরুদ্ধ ৩? লগ্ঘোদদর ৪, 

মকরধবজ &, মাধবাচাধ্য * ভরত পাঠক 

"» বিদ্যানন্দ ৮, ভবানন্দ ৯», ভবানন্দের 

দুই পুত্র £গোবিন্দ ও নারায়ণ গোবিন্দ 

বারেজ্জ; নারায়ণ রাটী | 
কপ উস জা উন ৮৯০৩ শট আত উপ কাপ 



২২২ সম্বন্ধনির্নয় | 

কাশ্যপ গোক্রের। 

রাঁট়ীয় মতে ধারেক্দ্র মতে 

১ রি ১ রর 

২ এ ক ২ রর ওবা? 

৩ ই ৩ ও 

৪ হল্ধর ৪ ভা 

৫ রি ৫ ম-_পীতাম্বর 

৬ ও ৬ বরাত গর্ভ, 

৭ প্ীকর ৭ ম--ভৃগর্ 

৮বত্রূপ 1 ৮ চাড়া 

৯ গাহী ্ ৯ রি 

১০ সর্ব্বেশ্বরণঃ রি 
সবর্ণরেখ ( বারেন্দ্র) ভবদেৰ ভট্ট(রাঁঢ়ী)1 

« হালোচনাদি ষোল সহোদর | ২: পৃ. দেখ ৃ 

7 বছরূপ প্রথম কুলীন । 1 ইনি অবসতি সংস্ঞাপ্রাণ্ড হয়েন ! থা 

নাম সব্বেশ্বরও প্রাজ্ঞোলাটনৈও কল মহীরুহঃ | 

আবসতভীতি বিখ্যাতে1 যজ্ঞাবসথপালনাৎ 11 

থু মর্শিদাবাদের পুস্তকে লিখিভ আছে,এই ভবদের তের মতামত 

সারে সব্দত্র স্ম.ত্যন্থঘায়ী আচার ব্যবহার প্রচলিত । কিন্ত যে ভব' 

দেবের মত সন্বত্র সমাদৃত তিনি ইহ। ঘঅপেক্ষাও প্রাচীনতম: বলিয়া 

বোধ হয়। 
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ভরদ্বাজ গোত্রে। 

রাঁট়ীয় মতে বারেন্দ্র মতে 

খু প্রীহর্ষ 
রি গতম 

২ ্রীগর্ভ * ২ হিভীরর ভয় 

৩ ম্তীনিবাস ৩ রি 

৪ আরব ৪ বিষ্ুঃমিশ্র 

৪ রি ৫ কাকুস্ছ বিভ্র 

ঙ কাচ ৬ প্রঞ্জাপতি অশ্নিহোত্রিক 

৭ না (সাধু) ৭মাতঙগ ওঝা , 

৮ ্্শঃ ৮ জৈমিনি আটার 
[ও 

৯ স্মুরেশ্বর (বাঁণেশ্বর) ূ | ৯ | 

ই ভাস্কর বেদাস্তিক পরণশর 

১০ হছ 
রি ূ (বারেক্দ্) (রাঁট়ী) | 

১১ মাধবাচার্ধ্য 
ভরুদ্বাজ গোতো। 

১২ কোলাই সন্গ্যাী (কৌল'ছল)  মনর্শদাবাদের পুস্তকাহ- 

১৩ বর পৃ সারে প্রজাপতির পুজা গো 

পী ওঝা তৎপুত্র বাচল্পতি, 

১৪ আহছিত (আইত) ভাঙার ছুই পুজ্জ গুণাকর ও 

লক্ষ্মণ, প্রথম বারেস্ ছি তী- 

সর রাঢী। 

* জীণর্ভে বা চারি সহোদর ২৪ পৃদেখ। 

শ উৎসাহ গ্রথন কৌলান্য প্রাপ্ত হন। 

£ এই প্রমাণ দ্বার নিশ্চয় বোধ হয় যে জগ্রে রাট়ী বারেজ্জ বিভাগ 

হয় তাহার অনেক দিন পরে কৌলীনয নর্ধ্যাদ1 সংস্থাপিত হইয়! ছল। 



২২৪ সম্বন্ধনির্ণয় ! 

শ্রীগর্ভের নাম ধ'ধু মুখটীতে গত। 
বরাছের রাই গাই আছে যে বিদিত ॥ 
জুরেশ্বর সাহরিতে করিল প্রবেশ । 

সতের ভিৎ সাই গাই রহে অবশেষ ॥ 
শ্তীহর্ষের চারি বংশ খ্যাত দেশে দেশ । 
ভাটের কাহিনীতে কর মননিবেশ ॥ 

| রাদীয় কে লন্য। 
পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে,ষে কান্যকুক্তাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের 

বট পঞ্চাশৎ সন্তান এক এক গ্রামে বাঁস করেন ঃ সেই মেই 
 শ্রীমের নামান্ুলারে, এক এক ই হয়$ তাহাদের সন্তান 

পরম্পর1 সেই সেই গাই বলিয়] প্রলিদ্ধ ছন। সমুদয়ে ৫৬ 
গাই? তন্মধ্যে বন্দ, চট্ট, মুখুী, ঘোষাল, পৃতিতুণত, গাক্গুলি 
কাঞ্জিলশল, কুম্দশ্রামী এই আট গাই সর্বতোভাবে নবঞ্ণ 
বিশিষ ছিলেন, * এজন্য কেধলীন্য মর্ধ্যাদ? প্রাপ্ত হয়েন। 
এই আট বংশে সর্বসমেত উনিশ জন কুলীন হইলেন । 

(১৬৩ পৃ দেখ)' পালধি, পাঁকড়াশী, সিমলায়ী, বাঁপুলি, 

ভূরিষ্ঠীল, কুলকুলী, বটব্যাল, সেয়ক, কুল্থম, ঘোষলী, মাধ- 
চটক, বন্ুয়ীরি, করাল, অস্ব,লী, তৈলবাটা, মূলগ্রামী, পুষলী, 

আকাশ, পলসায়ী, কোয়ারী, সারি, ভট্টাচার্ধ্য, সাটেশ্বরী, 
নায়েরী, দায়ী, পারিহাল, লিয়ারী, সিদ্ধল, পুংসিক, নন্দি- | 

* বন্দ্য*্চট্রোহথ মুখুটী ঘোষালশ্চ ততঃপরুঃ। 

পৃতিতুণ্ডশ্চ গাজ লিঃ কাঞ্জি? কুন্দেন চাষ্টমঃ*] 

আচারে। বিনয়ে। বিদা] প্রতিষ্টাতীর্থ দর্শনহৎ | 

নিভাব্বতিত্কপোদানং নবধ। কুললক্ষণৎ | 



বিশেষকণণ্ড 1 ২২৫ 

গ্রামী, কাঞ্জারী, সিমল খল, বালী, এই * সকল গাই অফগ্চণ 

বিশিষ্ট ছিলেন, এজন্য শ্রোত্রিয় সংজ্ঞাভাজন হইলেন । 1 

পর্বেধক্ত নয় গুণের মধ্যে ইঙ্ীরা আর্তি গুণে বিহীন 

ছিলেন; অর্থাৎ বন্দ্য প্রভৃতি আট গাই আদান প্রদান 

বিষয়ে যেমন সাবধান ছিলেন, পাঁলধি প্রভৃতি চেধত্রিশ 

গাই তদ্বষয়ে তদ্রপ সাবধান ছিলেন না); এজন্য তাহার 

কেধলীন্য মর্ষযাদ1 প্রাপ্ত হইলেন না । আর দশ্ঘশল্সী,পণারহছ! | 

কুলভী, পৌড়ারি, রাই, কেশরী, ঘণ্টেশ্বরী, ভিৎসাই, পীত- 

মৃণ্ডী, মহিস্তী, গুড়, পিপ লাই, হড়, গীড়গড়ি, এই চৌদ্দ 

গাই সদাচার পরিভ্রেউ ছিলেন, এজনা শেধণ কুলীন বলিয়! ॥ 

পরিগণিত হইলেন | (১৮) 

এরূপ প্রবাদ আছে. যে রাজা বল্লাল সেন, কধলীন্য 

মর্যাদা ব্যবম্থীপনের দিন স্থির করিয়া, ব্রাঙ্মণদিগকে নিতা- 

আপেশপিপিপপাতাি শাশীশপাীশীশীশিশিশটি শশা শ টিটি শি শািিটিাটিন ীশীিিলিটিটি শিট পশাশীশীশাশশীপট শি তিিশি শশী 

» পালধি? পর্কটিশ্চৈব মিমলায়ী চ বাপুলিঃ | 

ভঁরিঃ কুলী বটব্য/ল? কুশারিঃ সেয়কত্তথা | 

কুহামেো ঘোষলী মাষে বহয়ারিঃ করালকঠ। 

অন্থ লী টৈতলবাটী চমুলগ্রামী চ পৃষলী। 
আকাশঃং পালসাপ্লীচ কোয়ারী সাভসির্ভথ। | 

ভউ৫ সাটশ্চ নায়েরীদায়ী পারী সিয়ারিকঃ| 

সিদ্ধল? প্ঃসিকে। নন্দী কাঞ্জারী নিমলালকঃ। 

বালীচেতি চতুষ্তিংশাকল্লাল নৃপ পুজিতাঃ | 

1 দীর্ঘাঙ্গী পারিঃ কুলতী পোড়ারী রাইকেশরী । 

বট ভিওী পীত মূ্ডী মতিস্তা গড় পিপ-লী। 

হুড়ণ্চ গড়গড়ি টশ্চব ইমে গৌণ প্রকীর্তিতঃ 



২২৩ সন্বন্ধনির্ণর | 

ক্রিয়! সমাঁপনান্তে রাজনভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন | 

তাহাতে কতকগুলি ব্রীন্ষণ এক প্রহরের সময়ঃ, কতকগুলি 

দেড় প্রহরের সময়ঃ আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময় 

উপস্থিত হন। যাহার] আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত 

হন, শীশহারখ কেধলীন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন, ধাহার! 

দেড় প্রহরের সময়, উহার আোত্রিয়, আর যাহার! এক 

প্রশ্রের সময়, উীাহার। গেখণ কুলীন, হইলেন। ইহার 

তাৎপর্ষ্য এই, প্রকৃত প্রস্তাবে নিতাক্রিয়! করিতে অধিক সময় 

লাগে; স্থতরাৎ যাহার] আড়াই প্রহরের সময় আট সয়া- 

ছিলেন, তাহার] প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া করিয়াছিলেন ; 

তদ্দ্বার রাজ তাহাদিগকে সদাচারপূত বলিয়! বুঝিতে 

পাশরিলেন, এক্ন্য তাঁভাদিগকে প্রধান মর্ধযাদ) প্রদ।ন করি- 

লেন। দেড় প্রহুরের সময় আগতের] আচারাংশে স্থান 

ছিলেন, এজন্য ভীহাঁর। যুন মধ্যাদ। *1গু হইলেন; আর 

এক প্রহ্রের সময় আশীতেরণ আচার ভর বলিয়| অবধারিত 

হইলেন, এক্জন্য রাজ] তাহাদিগকে হেয়জ্ঞান করিয়। অপক্ু্ট 

ব্রাক্গণ বলিয়া পরিশীণিত করিলেন । এইর্পে কেধলীন্য 

মর্ধযাদ] ব্যবস্থ্বাপিত হয় । তৎসঙ্গে সঙ্গে একটী নিয়ন হইল, 

কুলীনেরখ কুলীনের সহিত আদান প্রদান নির্বাহ করিবেন ; 

শ্রোত্রিয়ের কন্য। গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্ত শ্রোত্রিয়কে 

কন্যাদীন করিতে পারিবেন ন1» করিলে কলজগ ও বংশজ 

ভাবাপন্ন হইবেন 1৯ 

* আত্রিয়ায় হতাংদত্ব' কুপীনে। ৰংশজো ভবেৎ। 



বিশেষকাঁগ্ড। ২২৭ 

আর গৌণ কুলীনের কন্য1 শ্রহণ করিলে, এককালে, 
এককালে কুলক্ষয় হইবেক, এই নিমিত্ত গেধণ কুলীনের অরি, 
অর্থাৎ কুলের শত্র, বলিয়! প্রসিদ্ধ ও পণ্রগণিত হইলেন 

অরয়ঃ কুলনাশকাঃ | 

যগুকন্যা লাভ মাত্রেণ সমুল্ভ বিনশ্যতি || 
বল্লাল বিষয়ে স্থ্যনহ কুলীন। দেবতাঃ স্বয়ম || 

শোত্রিয়া মেরবোজ্েয়। ঘটকা? স্তিপাঠকাঃ|1 

কেধলীন্য মর্ধ্যঁদ1 ব্যবস্থাপনের পর, বন্তাল সেনের 

আঁদেশানুসারে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঘটক এই ইপাধি প্রাপ্ত 

হইলেন। ঘটকদিগের এই ব্যবসার নিরূপত হুইল যে, 

তাহার1 কুলীনদিগের স্ততিবাঁদ ও বংশাবলী কীর্তন করি- 

বেন এবং তীহাঁদের গুণ দোষ ও কোলীন্য মর্ষণদ৭ সংক্রান্ত 

নিয়ম বিষয়ে সর্বশেষ দৃর্টি রীখিবেন | কুলীন, শোত্রিয় ও 

শখে$ণ কুলীন ব্যতিরিক্ত আর এক প্রকার ব্রাহ্গগ আছেন, 

উহাদের নাম বশজ । এরপ নির্দিষ্ট আছে, ব্রাক্ষণদিতীকে 

শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময়, বল্লালের মুখ হইতে বংশজ শব্দ 

নির্ধঠত হইয়াছিল এই মাত্র; বাস্তবিক, তিনি কোন ব্রাহ্মণ" 

দিশকে বংশজ বলিয়। স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই ; 

উত্তর কালে বংশজ ব্যবস্থা! হইয়াছে । যে সকল কুলীনের 

কন্য! ঘটন। ক্রমে শ্রোত্রিয় ঘুহে বিবাঁহিত1 হইল, তাহার1 

কুলভ্র্ হুইতে লাশিলেন। এইরূপে যাহাদের কুল ভ্রংশ 

ঘটিল, উহার! বংশজ সংজ্ঞ। ভাঁজন ও মর্যাদা বিষরে খে 

কুলীনের সমকক্ষ হুইলেন) অর্থাৎ গ্নেখণ কুলীনের কন্যা 



২২৮ সম্বন্ধনির্ণ য়ু। 

গ্রহণ করিলে যেমন কুলক্ষয় হুইয়! যায়ঃ বংশজ কন্য। গ্রহণ 

করিলেও কুলনের সেইরূপ কুলক্ষয় ঘটে । এতদনুসারে 

বংশজ ভ্রিবিধ, প্রথম শআ্রোত্রিয় পাত্রে কনাদাতী কুলীন 

ংশজ ; দ্বিতীয়, গেধণ কুলীনের কন্যাঁগ্রাহী কুলীন বংশজ ; 

তৃতীয়, বংশজের কন্য'শ্রাভী কুলন বংশজ। স্ুল কথ! এই 

কোনও ক্রমে কুলক্ষয় হইলেই কুলীন বংশজ ভাবাপন্ন 

হুইতেন |* 

কালক্রমে গৌণ কুলীনের' শ্রোত্রিয় শ্রেণীতে নিবেশিত 

হুইলেন। কিন্তু সর্বাধশে শ্রেত্রিয়দিগের সমান হইতে 

'পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়ের। শুদ্ধশ্রোত্রিয় ও শেখ 

কুলীনের1 কণ্ঠ শ্রোত্রিয় বলিয় উল্লিণ্ধত হইতে লাগিলেন | 

গেখণ কুলীন সংজ্ঞাকালে তাহার যেরূপ ছেয় ও অশ্রেদ্ধেয় 

ছিলেন কণ্ঠ শোত্রিয় সংজ্ঞাকালে সেইরূপ রহিলেন। 

* বল্লালের মুখ ভইতে বংশজ শব্দ নির্গত হইয়াছিল এই মাত্র? 
তিনি বংশজ বাবস্থা করেন নাই, ঘটকদিগের এই নির্দেশ সমঘক. সংলগ 

বোধ তয়না। ৫৬ গাইর মধ্যে ৩৪ সাই আত্রিয়। ও ১৪ শীই গেল 

কুলীন, বলিয়া ব্যবস্থাপিত ভইয়াছিলেন £ অবশিষ্ট ৮ গাইর লোক্েল 

মধ্যে কেবল ১৯ জন কুলীন হুন+ এই ১৯ জন ব্যতিরিক্ত লোকদিগের 

বিধয়ে কোন বিশেষ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়াযায় না । বোধ হইতেছে 

বল্লাল এই সকল লোকদিগের বংশজ্ঞ শ্রেণীব্ধ করিয়াছিলেন । বোখ 

হয়” ইহারা আদি বংশজ ; তৎপরে আদান প্রদান দোষে যে সকল 
কুলীনের কুলভ্রৎশ ঘটিয়াছে, ভাঙ্গারাও বংশজ সংজ্ঞ| ভাজন তইয়াছেন 
ইহাও সম্পূর্ণ স্ব বোধ হয়, ই আদি »ংশজের। বল্লালের নিকট 

ঘটক পাখি প্রাণ্ড হইয়়াছিলেন। 



বিশেষকাঁগড | ২২৯ 

দেবীবরের সময় হইতে কুলীনগণ গেধণ কুলীনের কন্যা 

বিবাছের দ্বার! বংশজ হয়েন না| তদ্দার। তাহাদিগণের 

মর্য্যাদার কিঞ্চিৎ হাস হয় এই মাত্র! তীহাঁর পুভ্্ শুদ্ধ- 

শ্রোত্রিয়ের দেখহিত্র অথব1 পরিশুদ্ধ কুলীন দেংহিত্র অপেক্ষ! 

মর্যাদায় হীন থাঁকেন। এক্ষণে কুলীনগণ বংশজের কন্যা 

গ্রহণ মাত্রে বংশজ হন ন্ঁ। ভিনপুকব পর্যন্ত সাহঙ্কারে 

চলেন; যিনি বংশজকন্যাগ্রঙ্ণ করেন, তিনি নিজে স্বরূত-, 

ভঙ্গ , তৎপুত্র স্বরতভঙ্গের প্ুত্র' তৎপুর স্বুতভঙ্গের পেন 

বলিয়। লোকের নিকট পরিচিত হইয়! থাকেন। ভৎপরে 

চারিপুকবে | এই সময় হইতে যদি ভঙ্গকুলীনগীণ আপন, 

অপেক্ষ। উচ্চ সোপীনের নিকষ কুলীন অথব1 ভঙ্ককুল'নে 

কন্য1 সম্প্রদান করিতে পারেন তাহ হইলে সহসা বংশজ 

হন না| আদান প্রদাঁন বিষয়ে বিশুদ্ধত) না থাকিলে ৫ পুক- 

ষের পরেই বংশজ হন। কোন কোন ঘটকের যুক্তি এই, 

যে, সপ্তম পুঁকষের পরেই বংশজ ছওয়া উচিত। ইহার] 

তাহার কারণ এইৰপ বিন্যাস করেন যে, স্বরুতভঙ্গের পোন্্র 

যৃখন তাঁহার প্রপিতামহকে পিগু দেয় তখন সেব্যক্তি 

একজন কুলীনকে অন্ন দিল ও একজন কুলীনের সঙ্গে পিভৃ- 

(লোকে বাস করিতে অধিকারী । স্বরুততঙ্গের উদ্ধতন সাঁপি- 

গুকে স্বরুতভঙ্গ তর্পণ ও পি উভয় দানেই সক্ষম,স্বক তভঙ্গের 

পুভ্র ভদপেক্ষা কেবল এক সোপান নিঙবস্থ ব্য কে জলপিগু 
প্রদানে সমর্থ; এইরূপে স্বর্তভন্ত্বের অধস্তন সাপিগুগণ 

ক্রমশ এক এক সোপান নিম্নে জল পিগুদানে সমর্থ সুতরাং 
(২০) 
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যাহার কুলীন পুঁকষে জলপিগু দানে সমর্থ নহেন ভীহারাই 

বংশজ। অর্থাৎ কুলীনের বংশে জাত এইমাত্র, এই ব্যুৎপত্তি 

অনুসারে শ্বরুত ভঙ্কুলীনের অধন্তন সপ্ত্ন পু'ঁকষে বংশজ 

বলিতে সম্মত হন 1৯ 

বারেজ্দ্র কুল। 

বারেক্রদিখের সর্বসমেত শত সংখাক গ্রাম (গ ই )। 

ইহার রাটীয়দিশের ন্যায় প্রধানতঃ তিন শাখায় বিভক্ত 

ছন 1 যথ।- র 

ক্ুলীন সিদ্ধশোত্রিয় শৌখণ ব! কঈশ্রোরিয় সর্ববসমেত 
এ পাঁশাই ৮ গাই ৮৫ গীই ১০০ 

কুলীন--মৈত্র, ভীম, কদ্র ও সাধু (বার্গ.চী) অংযাঁমিনী, 

লাহিড়ী, ভাছুড়ী। 

সিপ্ধীভোত্রিয়--করঞ্ঁ, নন্দন! বাসী, ভষ্টাশালী, লাড়লী। 

চম্পটী, ঝম্পী ব। (ঝাঁমাল) কামদেবক ৰ। (কামদেবত! ) 

আদিত্য । 

বারেক্দ্রদিখোর ৮৫ খাই খেখণ বা কউশোত্রিয় ; তন্বধ্য 
আটঘর কালক্রমে সাধ্যত্ব প্রাপ্ত হছন। সে আটখরের 

নাম যথা--শীহরি+ রাই ই, কুড়িমুড়িয়ণ, খোস্বা, খজ্ভরী, 

বিশি, উচ্টরিক ও জামরিক। 

আমগী ই, তাড়োয়াল, মতন্যাঁশী দথিয়াল, নিংড়াল, 
লেপভাঁজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিওভাগিনঃ | 

পিওডদঃ সপ্তমন্তেষাৎ সাপিগুং সাগুপৌক্ুষং || 

যোষস্য পিগুদাত! সৃতঃসন_ স তেন সহ পিওভোন্তা |। 
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প'পড়িয়াল, রত্বীবলী ভাঁড়িয়াল প্রভৃতি ৭৭ এই কউ- 

শ্রোত্রিয় । অর্থাৎ ইহাদিশকে কুলের অরিস্বরূপ জ্ঞান করেন। 

ৰারেন্দ্র সম্প্রদায়ের এই একশত গীঁই মধ্যে কাশ্যপ- 

গৌত্রে-১৮ শীই | শাগিল্যে-_১৪ শীই| বৰাৎস্যে-২৪ 

ও সাবর্ণগৌোত্রে-২০ গাই। ভরদ্বাজ_-_২৪ চতুবিংশতি 

গাই।* 
দেবীবর যে প্রকার রাড়ী শ্রেণীর কুলীনদিগ্বকে ৩৬ মেলে, 

বিভক্ত করেন, সেই প্রকার কুলশীস্ত্রবিশীরদ পরম পণ্ডিত 

উদয়শনাচীর্যয ভাছুড়ী, দেবীবরের কিছুকাল পূর্বে বারেন্দ্র- 

দিখের কুলীনগ্বীণের দোৌবগুণ নির্বধীচনপূর্বক কুলীনগীণকে, 

আঅণট শবখায় ব1 পর্ীতে বিভক্ত করেন | রাঁটীদিশের মেল 

শাব্দে যে প্রকার অর্থপরিজ্ঞীন হয়, ইহাদিগের পরীশব্দে ও 

সেই প্রকার অর্থ বোধ হইয়ণ থাকে। পী গুলির নাম! যথা-- 

১ ম-_নিরাবিল, ২ য়_ ভূষণ ৩ য়__রোছিলা, ৪ 

মৌলাঁর কুলপদ্ধতির বচন। 

* কাশ্যপেহক্টাদশ জ্রেয়াঃ শাণ্ডিলোষু চতুর্দশ 

চতুর্ণবংশ্ভি বাৎস্যানাৎ ভারদ্াজে তথাবিধঃ | 

সাবর্ণে বিংশতিজেয়াঠ কথিতাঃপঞ্চ গোত্রকাঁঃ 

1 কুক্রয়াইকে বাগ্চি বলে । বাঁগূচি ছুই ভাগে বিভক্ত | যথা কু" 

বাগ্চি ও সাধু, বাগ.চি| সাধু রুদ্র ও লোকনাথ নামে তিন সহোদর 

ছিলেন৷ ইহাদিগের পিতার নাম পাঁতাস্বর, লোকনাথ লাহিড়ী গাই । 

লাহিড়ী নামে বিখ্যাত হন। রুদ্র ও সাধু, বাগ-চি গীই নামে বিশেষ 

পরিচিত হইয়া থাকেন। বথা 



২৩২ সম্বন্ধানি্ণয় ৷ 

ভবাঁন'পুরঃ৫ ম_বেণী,৬ ষ্ঠ-আঁলেখানী১ ৭ ম-কুতুবখানি 

৮ ম-জ্ঞেনালী | 

রাট়ী বারেত্রু এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ গৌত্রে 

কোন্ গ্রামীণ কেংলীন্য প্রাণ্ড ছন তাহ1 দেখ । 

শৌত্র রাট়ীবংশ বারেক্দ্রবংশ গাই সমক্ি 

শাণ্ডিল্যে বন্দ ৯. কদ্রঃ সাধু* ২ ]* ৰ 

রি লাহিড়ী ১ 
কাশাপে টট্ট ১. মৈত্র ১ 5 

ভ'ছুড়ী পঁ ৯ | 
'বাৎস্যে পুতিতুণ্ড ১ সংযামিনী ১ 

ঘোষাল ১ ভীম ১ 

কাঞ্জিলাল ১ ৃ 

সাবর্ণে গাঙ্গলী ১ 4 ০১১১ 2০০৭ রি 

কুন্দ চি, 25485 20 ] ২ 

ভরদ্বীাজে মুখটা 78858778575 ১ 

৮. + ৭. - ১৫ 

বারেন্দ্র শ্রেণী-কাঁপের বিষয় । 

রাড়ীয় শ্রণীদিশের বংশজ যে প্রকার বারেক্দ্রদিশের 

* পীতাম্বরসা ব্য়ঃপুত্রাঃ সাধুরুদ্রলো কনাথাঃ। সাধুরুদ্রকে। বাগ চী 

লোকনাথক্ত্র লাহিড়ী | ইরিনাবাগ.বাচীর পুস্তক | 1 ভাদড়কেও কেহ 

কেই কুলীন বলেন | 
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বংশজ্ (কাপ) সেপ্রকার নছে ইহাদিখের কাপের? সংকাধ্য 

দ্বার! মর্যযাঁদ। পাইয়। থাকেন । 

ইহাদের কাপ হ্ষ্টির বিবরণ যথা--লাড়,লী গ্রামীণ 

বরেক্তগণ পুর্বে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলিয়। পরিগণিত ছিলেন 

ন1। শ্ান্তপুর নিবাসী হ্থসিংহ লাড়ুলী সমাজ্ঞ মধ্যে স্থান 

পাইবার অভিপ্রায়ে মধুমৈত্রেয়কে কন্যা সম্প্রদান করিতে 

অভিলাষ করেন। বিধাতার ভবিতব্যত1 বশতঃ মধুসৈত্রেয় * 
অন্যের সহিত পরামর্শ ন। করিয়াই হঠাৎ বিন] বিচারেই 

হ্থসিংহু লাডুলীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন | যখন স্বগুহে 

্বস্্রীক উপস্থিত হইলেন, তখন ইহার পুর্ববপত্তীর গর্ভজাত * 

সন্ভতানগণ, পিতা! অঘরের কন্মাগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়। 

তাহাকে পরিত্যাগ করিল। এবং বাটীর মধ্যবর্তী স্থলে 

বেড়া দিল। 

মধুমৈত্রেয় কর্তৃক ন্বনিংহু লাডুলীর কন্যা গ্রহণ রূপ 

দোষ, মধুর সহিত তদীয় পুব্রণণের অসদৃশ ব্যবছার সব্ধত্র 

প্রচার হুইল | | ূ 

পুত্রগণ পিতৃঘ্বে্ঠ। এবং মধু নিজে হীনবংশের কন্যাএহণ 

করয়াছেন রলিয়া কিছু দিন সমাজে স্থগিত থাকিলেন । 

এই সমস্ত বৃত্তাস্ত ইহার ভশিনীপতি ধেই বাগ্চির কর্ণ- 
গৌচর হইল । তিনি শুনিয়। মধুর প্রতি প্রথমতঃ সদয় হই- 
লেন ন1 বর অসন্ভষ্ট থাঁকিলেন। 

একদিবন মধুমৈত্রের পিতার একোদিষউ শ্রাদ্ধ উপস্থিত, 

এ দিন মধুন্থীয় ভখ্িনীর নিকট এই বলিয়! পাঠাইলেন 
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আজি বদি ধেই বাগচি আমার পিতৃ শ্রান্ধের পেখরোহিতা 

কার্যে ব্বতী হইয়া] এখানে ভৌজ্ঞন করেন, তবেই অমি পিতৃ 

শ্রাদ্ধ করিব, নতুবা! অদ্যাবধি পিতৃ শ্রাদ্ধ পণু হছইল। ধে*ই 

বাগ্্চির সহধর্মিণী ভ্রাতার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া স্বামীকে 

কহিলেন তোমাকে অবশ আমার ভ্রাতার বারীতে যাইয়। 

আমার পিতৃত্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া আমিতে হইবে, নতুৰ 

 ছুরদৃষ্ট জন্মিতে পারে । ধে'ই বাগ্চি অগতা। প্রণযিণীর 
কথায় সম্মত হইয়? মধুমৈত্রের বার়ীতে সমাগমনপুর্দক কার্য 

সম্পন্ন করিয়। ভোজনাদি করিলেন । 

' মধুর পুত্রদ্দিগকে নানাপ্রকার হিতগর্ভ উপদেশ দ্বার 

স্বপক্ষে আনয়ন করনে সমর্থ হইলেন না। তৎ্পরে তাহা- 

দিকে কহিলেন তোরণ চণ্ডমগডপের মধাস্থলে বেড় দিয়। 

কি এক কাপ (কাচ) করিয়াছিম্ «ই সময় এ বৃত্তি উত্তোলন 

কর, নতুব| তোদের মর্ধ্যাদা খাঁকিবেক না| তাহারণ সম্মত 
না হওয়াতে পুতিবাদির তাহাদিগকে পিতৃদ্বেউ! বলয় 

স্বণ। করিতে লাগিল এবং অবশেষে সমাজ মধ্যে কুলভ্র 

কাপ বলিয়! পরিগাণিত হুইল । 

মধুমৈত্রের পুত্রণীণ সমাজ মধ্যে স্থগিত হইল । তাহারা 

যাহাকে দেখে তাহাকেই বারি বিন্দু প্রক্ষেপ ভ্ভার। কাপ 

করিয়। লইতে লাগিল। এই সময়ে মধুমৈত্রের ত্রিশঙ্কুর 
অবস্থার থাকিলেন। একদিন ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ রাজ! 

ংশ নাঁরায়ণের *% শ্রচতি পথে প্রবিত হইল | তিনি তৎ- 

* কোন কোন ব্যপ্তির মতে রাজা কংশ নারায়ণ তাহির পুরের 

পৃববতন রাজ গোষ্ঠী সম্ভ.ত | তাহিরপুর জিল1 রাজসাহীর অস্তগত । 
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কালের প্রধ্ধান কুলাচার্্য উদয়ানাচার্ষ্য ভাঁছুড়ীকে সম্বোধন 

করিয়1 কহিলেন মহাশয় মধুমৈত্রের হছনিংহ লাডুলীর কন্যাকে 

বিবান্ত করিয়াছেন বলিয়া! সমাজ মধ্যে পতিত হুইয়ীছেন, 

ইস্ছ! কদাচ হইতে পারেনা । 

আমি কুলীন হইতে যদি মর্ষ্যাদয় একপাদ নিস্বেও 

যাই তথাপি মধুটৈত্রেয়কে আমার তনয়] দান করিব| হ্নিংছ 

লাডুলীর কনা। গ্রহণ দ্বার। মধুমৈত্রের় অসবকার্ধ্য করেন নশই 

হসিংছ অদ্বৈত গোস্বামীর জনক, অদ্বৈত সামান্য মনুষ্য 

নহেন, অদ্বৈতৈর সহোদর" ও সামান্য নারী নছেন | 

এইক্রপে রাজা কংশনারায়ণ মধুমৈত্রয়কে কন্যাদান 

করিলেন আপন কোঁলীনা মধুমৈত্রয়কে দিলেন, তদবধি 

রাজা কংশ নারায়ণ ন্মবেচ্ছাক্রমে নিজে কুলীন হইতে 

শ্রোোত্রিয় শ্রেণীতে অবতরণ করিলেন | 

মধূমৈত্রেয়ের প্রথম পক্ষের পুত্র রক্ষতাই, নন্দাই গীদাইএই 

তিন সহোদর, কুলতভ্রপ্ত কাপ হুইলেন। অপর পক্ষের 

সস্তানগণ অর্থাৎ হ্বসিংহ লাড়ুলীর দেধভিত্র ও বরা কংশ- 

নারায়ণের দেখছিত্র কুলীনপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেন । 

এই সময় অবধি শীস্তিপুরের লাঁডুলী বংশ য়ের। শুদ্ধ 

শ্োত্রিয় বলিয়। পরিগণিত হইলেন ৷ এই লমরেই বারেন্দ্ 

বংশের করণের কাধ] বাঁধি হয়| 

কন্যা! পুত্রের সন্বন্ধকালে উভয় পক্ষে পঞ্চখো- 

ত্রের পঞ্চব্ক্তির সাক্ষাতে কুশত্যাগ রূপ পরি- 

বর্তের প্রতিজ্ঞ। হইতে লাবিল। এই সময়েই উদয়ন- 
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চার্ষ। ভাছুড়ী তদীয় হছিতা লীলাবতকে মগ্ডন মিশ্রকে 

সম্প্রদন করেন মগুনমিশ্র জলবিন্দুষ্পর্শে ছিটেকাপ হইয়া 

ছিলেন । এই লীলাৰতীর রসে যে পাঁচ পুত্র জম্মিল 

তাহারাও কাপ ছইলেন । ভীহাদিখের নাম । যথ1। উমা- 

পতি, ভূপতি ভবানীপতি কদ্রপতি পশুপতি। 

বারেক্দ্র শ্রেণীর করণ। 

" কুলীনের সহিত কুলীনের অথবণ কাপের সহিত কাপের 

সম্বন্ধ বন্ধন কালে উভয় পক্ষে কুশময়ী কন্যার আদান প্রদান 

বিষয়ক মন্ত্রোচ্চার। পূর্বক যে বাগদান হয়, তাহার নাম 

করণ। এই করণের স্যক্টি সর্বশীস্্রবিশারদ কুলজ্ঞ উদয়- 
নাচার্য্য ভাছুড়ী দ্বারা আববিক্কত হয়। 

কাপগণ অনেক শাখ। প্রশাখায় বিভক্ত; কিন্ত সমস্ত 

গুলিই প্রধানত নিম্র লিখিত তিন সমাজের অর্তনিবিপ্। 

যথ।-- 

১ ধার্বকাবাদঃ ২ সুলতান প্রতাপ,ওও৩ খঙ্গাতীর। 

১ হরিপুর, লালুর কাশীমপুর প্রভৃতি রাজসাছি জেলার 

অন্তর্থত স্থানগুলি ধার্বকাঁবাদস মাজের অধীন । 

২ বাকৃকারি কোল] লয়? বাঁড়ী ও ক্ষেতৃপাড়া প্রভৃতি 

পাবন1 জেলার অধীনস্থানগুলি সুলতান গ্রতাপ সমাজের 

অন্তর্ধত। ্ 
খাড়া, অমরকুণ্ড, ব্যাসপুরঃ আচার্য্য পাড়। ও ভট্রাচার্ত্য 

পণড়া প্রভৃতি, ভিল মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতি স্থানগুলি 

খাঙ্গাতীর সমাজের অন্তর্ধত ; শীঙ্গাভীরের নদীয়া সমাজে 
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নিম্বলিখিত ব্যক্তিবর্থ দুষ্ঠব্ক্তিদিগের প্রক্ষগত জলম্পূর্শে 

কাপের নিম্নে গণ্য হছন। 

শাম্তিপুরের আগম বাকীশ, সহআক্ষ,জটে যাদু, কামাই 

ঢোল, মুকু্টরায় ভীমকালীর হূর্ণাদাস লাহিড়ী, জগদীশ 

নান্যাল প্রভৃতি । 

কাশীমপুর প্রভৃতির চেধুরীর। কাপদ্দিণের মধ্যে বিশেষ 

মান্য। ক্ষেতু পাড়ার বায় গোষ্ীদিগের সম্মান ও ইহাদিঘোর 

অপেক্ষা হান নছে। ইহীর1 আদি ও আয কাপ। 

রাট়ী শ্রেণীর মেলগুলি যেমন নান] থাকে বিভক্ত,বারেক্দ্ 

দিশ্ের পল্টীগুলিও আবার নান। ভাবে বিভক্ত । এ ভাৰ 

গুলি কাপ সংশ্রবেই ঘটে । তন্মধ্যে আটা কাপের ভাব- 

গুলিই প্রধান । 

বারেক্দ্র শ্রেণীর মধ্যে ভরদ্বাজ ও সাবর্ণি গোত্রে কোন 

ব্যক্তি কেধলীন্য প্রাপ্ত হন নাই.। সাবর্ণি গোত্রে শুদ্ধ 

শ্রোন্রিয় কেহ নাই। শুদ্ধ শ্োত্রিয় যে আটঘর তাহারাও 

নিম্নলিখিত চারি গোত্রের অন্তর্থত। যথ। 

গোত্র কুলীন শুদ্ধশ্রোত্রিয় 

কাশ্যপ মৈত্র, ভাছুড়ী কর 

বাৎস্য ভীম,সংযামিনী (শানগাল) আদিত্য, ্টরশালী, 

বম্পটী, ঝামাল, 

শিলা কদর ও দাধু( বাগচি )লাছিড়ী কামদেবক। 

নদ্দনাবাসী, চম্পঈ, 

ভরদ্বাজ লাড়লী। 
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আদিশূর ও সেনবংশের রাজত্বকীল। 

আদিশুর__-৯০০খৃঃ-৯৫২ পর্য)স্ত 

[ও | 
| | 

রাজনম্বকাল। 

পুত্র ভূশূর ও প্ুত্রিক কন্যা ৯৫২--৯৭০ 
] 

অশোক মেন 

দর 

সী 

টা 

হেমস্তসেন 

(বিষ্বকূসেন) বিজয়সেন 

রাতের 

মপনেন 
হী টির 

সেন 

লক্ষমণসেন 

৯৭০ ৯৮১ 

,৪৭১---৯৯৪ 

৯৯৪----১০১২ 

১০২২---১০৩০ 

১০৩০---১০৪৮ 

১০৪৮ --১০৬৬ 

১০৬৬---১১০৯ 

১১০১---১৯২১ 

১১২১---১৯২২ 

৬১৬১২২----১১২৩ 

১১২৩---১২০খখ্পর্য্য্ত 

ভূশুর নামক পুভ্তর আদি ন্থপতির | 

মুনি পঞ্চকের ষজ্ঞে ভম্ম যার স্তির ॥ 

ভূশুরে না দেখি পুর আদি হ্থপমণি | 

নিজ তনয়! লক্ষ্রীকে পুভ্রীকায় গণি ॥ 
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তাহার তনয় দেখি যায়ন্বর্গপুর | 

পুত্র ব কন্যার প্ৰত্র নাহি কিছুদূর ॥ 

অশোক দেওছিত্র জন অশদি হপতির | 

তাহার তনয় হন শুরসেন ধীর ॥ 

যাহার ওরসে জন্মে বীরসেন রায় । 

ভাহান্র পুজ ভূপ সামস্ত নাম তায় ॥ 

সামস্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন । 

বৈষক, তাত বলি যারে করে বন্ধন ॥ 

কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার । 

কিন্ড বৈদ্যৰংশে একপীই সমাচার ॥ 

আদিশুরের বংশ ধংস সেনবংশ ভাঁজ।। 

বিদ্বকসেনের ক্ষেত্র পুভ্দ্র বল্লাল সেন রাজা ॥ 

বল্লাল হ্ছপের পুত্র নামেতে লক্ষণ | 

মাধব তাহার পুত্র বুদ্ধি বিচক্ষণ ॥ 

কেশব ভূপতি হুন মাধব তনস্স। 

তার সুত গুণ যুভ লম্মমণ সে হয় ।॥ 

বারগুণ গান দ্বিজ পঞ্চের সন্তান । 

বাজবল্পভ ভাহার করে ধ্যান জ্ঞান ৪ 

পর্খণে বিক্রমপুর রাজার নগীর | 

সেই স্থানে বাস করে বৈদ্য কুলবর ॥ 
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কৌলীন্য 1 

অধিকাংশ লৌোকেরই সংহ্ণার আছে যে বল্লালের পূর্ধে 

ধরাঁতলে কুলীন ছিল না। তিনিই প্রথম কেধলীন্য স্প্টি 

করেন। বাস্তবিক তা? নহে । মন্ুর সময় হইতে কেধলীন্য 

দেখা যায়। মনুর কন্যা দেবহুতির সহিত কর্দম মুনির 

বিবাহ হুয়। কর্দম মুনির নয়টা কন্যা জন্মে! মনু উচ্থা- 

দিশের প্রতোকটাকেই এক এক ব্রহ্গর্ষির করে জম্প্রদান 

করেন। তদবধিই কেংলীন্য স্ক্টি। 

এসকল পুরণ কথ। পুরাণেই থাকুক। ইদানীন্তন কালের 

কথ। বল ষাউক | বক্ষদেশ ব্যতীত অন্য দেশেও কেলটন্য 

আছে । সেখানে বন্ধালের অধিকার ছিল ন।| সেখানে 

কেমন করিয়! কৌঁলীন্য প্রবেশ কর্টরিল? অতএব অবশ্য 

বলিতে ছইবে যে কেধলীন্য পূর্ববাবধিই আছে । 

উত্তরকালে বিদ্য] ব্রাহ্মণ্য লোপ ন] ছয়, এই মান সেই 

বল্লাল নবগুণ বিচার করিয়! কেলীন্য ব্যবস্থাপন করেন। 

গুণ ন। থাঁকিলেও যে ধারাবাহিক পুৰকষখীণের কেলীন্য 

মর্যযাদ1 দায়াদদিখের মধ্যে সংক্কাস্ত হইবে এরূপ অভিপ্রায় 

ছিল না| সে যাহ! হউক অন্য দেশের ব্রাক্ষণগাণ মধ্যে 

কাহার! কুলীন বলিয়া খ্যাত। উহ দেখ। ধাঁউক | প্রখ- 

মভঃ যাহার! পুকষ পরম্পরায় সদ্ধাণ সম্পন্ন তাহারাই 

কুলীন পদৰাচয। 



বিশেষকাগু। ২৪১ 

দ্বিভীয়__নি্লিখিত উপাধিধারী ব)ক্তিবর্গ কুলীন। 

যথা । 

আ'চার্ধ্য, ভরিবেদী, ত্রিপাঠী, দশাশ্বমেধী, ভট্ট, উপাধ্যায়, 

মিশ্র প্রভৃতি উপাধিগুলি কেখলীন্য ব্যঞ্ক! 
পঞ্চ ব্রাহ্মণসন্ততিগণের মধ্যে এ সকল উপাধির করেকটা 

দু হয়। যথা 

ভষ্টনারায়ণ সন্ভীন বরাহ ও নীপে বাজপেরী উপাধি 

ছিল বলিয়া মহারাজ কৃষটন্ত্র রায় বাজপেয়ী উপাধি 

শ্রহণ করেন। ্ 

এক্ষণে এ বংশের যেব্যক্তি রাজসিংহাসনে আসীন 

হন তিনি বাজপেয়ী রূপ পৈতৃক সম্মান গ্রহণ করিরা 

থাকেন। | 

সাবর্ণি গোত্রে শিশু গাঙ্গ,লীর পিতার নাম কুলপতি৯ 

আমর] বিবেচন1 করি উন তঁহার উপাধি | 

কাশ্যপ গোত্রে বুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের পিতার উপাধি 

অধর্ষ ছিল তদনুনারে তাহাকে অধর্ষন্ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায় 

কা! যায়। 

বাৎস্য গোত্রে গোবপ্ধনাচার্যের পিতার নাম শীলাম্বর 

আচার্য; । উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের পিতার নাম কোলা- 

ছল ব1 কোলাই সন্্যাসী ইহার উপাধি উপাধ্যায়। 

বারেন্দ্র কুলেও একপ উপাধি দেখা যাঁয় | যথা ৰারেন্দ্ 

অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ধিঃ সবৈকুল পতি:স্মতঃ || 
জী 



২৪২ জন্বন্ধনির্ণয় । 

কুলের সাবর্ণ গোত্রের আদি পুকষ পরাশশরের অধস্তন পঞ্চম 

পুঁকষ নারায়ণের উপাধি অগ্নিহোত্রী | 

শাণ্ডিল্য গোত্রের নারায়ণ ভট্টের পুজ্রর আদি গাই 

নামক পুনভ্রের উপাধি ওঝা। ওঝ| শব্দটী উপাধ্যায়ের অপ- 

ভ্রংশ মাত্র। 

কাশ্যপ খোত্রের আদিপুকষ সেন হইতে অধস্তন অস্টম 

পুকষ ন্বর্ণরেখক ও ভবদেবের উপাধি ভট্ট । ইন রাট়ী। 

ভরদ্বাজজ গোত্রের আদিপুকষ গৌতম হুইতে ৮ম পুকষ 

পশুপতির উপাধি আগ্মিহোত্রী দেখা যায়। 

বাৎস্য গোত্রের আদি পুক্কষ খরাঁধরের প্রপৌত্রের 

উপাধি চতুবেদান্ত ও দামোৌদরের উপাধি ওঝা। 

উপাধ্যায়,ভট্টীচার্যা, অচি্ধ্য ও মিশ্র এই চার্ধিটী উপাথি 

বল্লাল দত্ত মর্ধ্যাদীর মধ্যে এখনও দেখা যায়| 

অধুন1 মুখী, বাঁড়ব্রী ও গান্্ংলী উপাধ্যায় সংজ্ঞার 

অভিহিত হুন | যথ। চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধটায়, বন্দ্যো- 

পাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়। 

ঘোষাল, কুন্দ, পৃতিতুণ্ড ও কাঞ্রিলাল ইহাঁদিগোর মধ্যে 

ভষ্টাঁচীর্ব্য, আচার্ষ্য ও মিশ্র উপাধি শ্রবণ কর? যার । 

বারেন্দ্রদিগের মধ্যে ভষ্টীচার্য্য আচার্ধ্য ও মিশ্র্* উপাধি 

আছে । উপাধ্যায সংজ্ঞা ও দেখা যায়। 

স্বাসতুৰ মন্গুর সময় হইতেই উৎকপ্ঠ জাতীয় সম্দাণসম্পন্ন 

*প্রবেরোত্তর মীমাৎসে জানন. মিঅ উদাহৃতঃ । মিআ) 
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বরে অথব1 সমান জীতীয় গুণ সম্পন্ন বরে কন্যা? সম্প্রদাঁনের 

ব্যবস্থা দেখাযায় ! 

তৎকাঁলে এরূপ ব্যবহার ছিল উৎকুষ্ট জাতীয় সদাণ- 

শালী বর পাঁইলেই কন্য1 সম্প্রদাঁন করণ হইত, কন্যার বয়£- 

ক্রমের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। সম্গাণশালী বরের অপ্রাপ্তি 

স্থলে নিপুণ বরে কদীচ কন্যাদানের ব্যবস্থা দেখা 

যায় না।% 

এনক্ষাণ এ সকল বানস্গ! অন্থুনারে কাধা হয় না। কুল৯*ন 

পুত্রই কুলীন। মেল বন্ধনের পুবের্ব এইরূপ এক একটা নির্দিষ্ট 

উপাধি কুলশত ছিল ন1| ততকাঁলের উপাধি গুলি এক 

ব্যক্তিনিষ্ঠ ছিল | যথ! 

মুখটী বংশে গঙ্ানন্দ ভট্টাচার্য্য । কীচনার মুখী অর্জন 
মিশ্র । এঁকুলে গক্গানন্দ__ভাতৃপুত্ শিবের উপাধি আচার্য 

এ্রকুলে যোশেশ্বরাঁদি পণ্ডিত, তৎপিত1 হরি মিশু | বন্দ্যো 

কুলে ঞ্রুবানন্দ মিশ্র, রামেশ্বর প্রভৃতি চক্রবর্তী | 

মুখ কুলের প্রথম কুলীন উৎসাহ পৈত্রিক উপাধি উপা- 

ধ্যায় সংজ্ঞ1 প্রণপ্ত হন 1 তীহুণকেই আদি কীরণ ধরিয়। সকল 

কুলের আদান গ্রদানের ব্যবচ্ছা নির্ধারণ হয় । 
মিস __.___ _ ২২ শশী শীষ টা আপিল এ 

উৎরু্টায়াতি রূপায় বরায় সদুশায়চ | 

অপ্রাপ্তামপিতাৎ তটসৈ] ক্নঠাং দদ্যাদ যথাবিখি || দ্ষত 

'স্ূশায় সমান জাভীয়ায়, কালা প্রাগপি। 

কামমামরণাত্তিষ্টেদ্ গৃহে কনার্ভূমতাযপি । 

নটৈ বৈন্যাং প্রযচ্ছেত্ত, গুণভীনায় কি চিত 11 মনু ॥ ৮৮1 অস 



২৪৪ সন্বন্ধনির্ণ য় | 

দেবীবর যে সময়ে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন তৎকালে ও 

গাঙ্গানন্দ ভট্টাচার্ষ্যকে মুখপাধ্যায়কে কারণ রূপে নির্দি 

করিয়া কুল মর্ষযাঁদার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে মুখটীর। 

প্রকৃতি) অন্য বংশ গুদল পাণ্ট, স্বাভরাৎ গঙ্জানন্দার্দির 

পুর্ব পুককষের উপাধি উপাধ্যয় রূপ প্রকৃতিতে বন্দ্য, চর 

ও শ্ীষ্্ংলী প্রবেশ করিক়্াছিলেন বলয়! ইহুধনদদিগের 

সকলেরই উপাধি উপাধ্যায় হয় । সেই হেতু বশতঃ মুখী, 

বন্দ্য, গীক্গলী ও চণট্ুতি এই চারি বংশ উপাঁধ্যায় সংজ্ঞা 

যোগাপূর্বক নিজ নিজ কুল মর্যাদার কীর্তন করেন। যথা 

মুখোপাধ্যায় বন্দেোোপাধ্যার। চউ্রোপাধ্যায়। ও গঙ্জো- 

পাধ্যায়। 

অধুন! এই দৃষ্ঠীস্তের অনুবর্তা হইয়1 নবন্বীপাধিপতিগণ 

আপনাদিশের বংশাবলীর রায় উপাধি নিজ দেধহিত্র কুলেও 

সংক্রান্ত করেন । তদবধি নবদ্বীপাধিপতির বংশের দেংহিত্র- 

গণ আপনাদিগের উপাধির পূর্বে বাপরে রায় স?জ্ঞা * 

কীর্তন করিক়া! থাকেন। পূর্ববোক্ত উপাধিগুলি নিগুঁণ ব্যক্তি- 

দিগের পক্ষেই বিশেষ শোভ1 পাইতে লাগিল । ইতিপূর্বে 

যণহার। গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়] পরিচিত ভিলেন তাহারা 

সাব্বভেধম, তর্কালঙ্কার, চক্রবততর্দ, পণ্ডিত ঠাকুর প্রভৃতি 
উপাধি দ্বার? আপনাদিশের পরিচয় দিতেন । যথা স্ুসেন, 

ভুর্গাবর, যোশেশ্বর, কামদেব প্রভৃতি পণ্ডিত নামে খ্যাত। 
শাঁঁশিিশশাাঁশিীনটি 

* টৈ শব্দ স্থানে রায় আদেশ হয়-বৈ শব্দে অশ্বর্ধয বুঝায় | খাক.বেদ 
ও মুগ্ধবোধ দেখ । 
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মধুস্থাদন তর্কীলঙ্কীর নামে খ্যাত। বিস্কু প্রভৃতি চীকুর নামে 

খ্াাত। চক্টোবংশে উদয় কুলবর, চক্রশেখর বিদ্যালঙ্কাঁর, 

লক্ষবীনারায়ণ সব্রেভেধম, রাঁমভগ্র .ন্যায়ালঙ্কার ইত্যাদি, 

পৃথক পৃথক উপাধিতে খাত। অন্যান্য বংশেও এইরূপ 

00 

ফ,লিয়ামেল। 

মুখবংশই বন্দ্যাদির প্ররূতি সুতরাং তাহাই অশ্রে 

লেখ) গেল । মনোহর শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ২৩শ পুকষ 

(১৬৬ পৃঃ দেখ )1 মনোহরের বংশীবলী যখা-_মনোহরের 

পিতার নাম লক্ষমীধর । 

মনোহর (২৩ুশ ) 

হাসেনোজগদানন্দো গঙ্গানদ্দোকুলেকৃতী | মিশ্রী গ্রন্থ | 

(২৪শ) স্বুসেন জগদানন্দ গাঙ্গানন্দ 

-_া "1 

(২৫শ) শিবাঁচীর্য্য ভবানী কানাই 

| 

| | ূ | 

(২৬শ ) রাঁমেশ্বর খোপীশ্বর রক্রেশ্বর 
শিপ ০ পপি 

চিনি যা
রিরাতর

 িত 
টি 

পল 

শশা 

| 

| 

(২৭শ)  হরিবংশ রদুবংশ যজ্ঞের রাঁমদের 

(২৮) এ 
রমণ রাঁজবল্লভ | উলার় নিবাঁস, রামেশ্বর চক্রবর্তীর পু 

রঘুদেব ও রামদেবের সহিত পণণ্টী। 



২৪৬ সমন্ধনির্য় | 

(২৫)কানাই ইহাকে ছোট্ঠাকুর ও বলে। ইনি এ 

নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ ।* অবনতি শঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 

সহিত ইহার পাণ্টী প্রকৃতি ভাব | হুগলী জিলার ছরি- 

পালে ইহীর বংশ আছে । রজনীককী থাক। 

(২৬) গোপেশ্বর ও রত্বেশ্বরের বংশীবলী রাঢ়দেশে 

বিরাজ করিতেছেন । 

ফুলেরমুখণী শক্গানন্দ ভট্টীচার্ষ্য (২৪শ) ইনি মনোৌহরের পুত 

হাসান (২৫শ) ইহার ছয় পুভ্দ্র। যথাঁ 
র্ স্পা স্পা শেপ পপ সপ পাপিপিপেপ্প্প্পপপপীসপপিপপ পিপাসা পাশাপাশি পিপি শ 

(২৬শ) রাঘবেন্র কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বর গোপাল গোপীনাথ পাব্দতী 
| 
| | 

(২৭শ) যাদবেন্্দ্র নীলকণ প্রভৃতি (নীলকণ্১ের সাত পুজ্) 

পা 

| | | | | | | 
(২৮শ)রঘুগঙ্গাধর জ্ীধর বিষ রতি রামেশ্বর রাখধাকাস্ত 

ইহছণর। সকলেই সমানরূপে মান্য ও ঠাঁকুর নাঁমে খ্যাঁত। 

(২৬শ) গৌোপাঁনাথের চর দোষ। পার্ধতীনাথের 

বীরভদ্রী দোব | 

(২৭) রা'ঘবেক্দ্রের পুক্র যাঁদবেক্দ্র সম্তান্গীপ কেশর কু- 

নীভাঁব প্রাপ্ত, পরে ভঙ্গ | নদীয়খ জিলা'র উলায় ও মুর্শিদা- 

বাদ ডিলার খৌথাট1 পাটিক। বাডীতে নিবাস । 
পপি ওত তত এ দক উড ৪ লেক ৯3৮ ৮৪৫৮4 ০-৮ 

* কানাই ছোটঠাকুর নাম সবে বলে । 

অব্সতি গঙ্গানন্দ ফারু চরণতলে ॥ মেলম্াল। 



বিশেষকাণ্ড | | ২৪৭ 

[ ২৪ এ গঙ্গানন্দ ভীচাষ্য ফুলিয়ার সার! 

যাহা হইতে মেল কুল হইল উদ্ধার ॥ 
লভ্যোবন্দ্যাবতৎসঃ কুশলমতি রভূংভ্রাতৃযোগে হিরণ্যঃ 
তুল্যোহয়ৎ পুব্বছৃষ্ট্যা উদয় কুনবরোষপযার্ভিগাৎ লী লকণ2| 
গঙ্গাদাস? তুচ্রো। পিতৃকুল সদৃশ! যস্য ভদ্রোচিত প্রঃ 
গাানন্দঃ হুধীর মুখ কুল জলখেঃ পূর্ণচন্দস্য ভাতি? ॥ মিআ 

[ ২৫শ ] গোপীনাথে লাগে ধস্ধ শোঁধা সৈকার পাকে । 
পগৌঁপীনাথ করণে ধন্ধ শ্রীনাথেতে ডাকে 1 র 

এই সে কারণে ধন্দ পঙ্গানন্দে পায়ু 
আদ্যরসে আর্তির্সে নীলকণ্ঠে যায়] 

[ ২৬শ ]রাঘবেক্দ কাশীবিশু কুলে কল্পভকু। 

চরে গেল গোপীনাথ বীরেগেল পাক ॥ মেলমাল।। 

(২৫শ) রামাচার্য্য তৎপুল্র কাশীশ্বর (২৬শ) তৎপুক্ 

রমানাথ (২৭শ) তৎপুন্ত্র মধুস্থদন তর্কালঙ্কার ( ২৮শ ) ইনি 

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্ষোর অতিব্বপ্ধ প্রপোত্র রতি বিফুূদিশের 

সহিত সমান পর্য্যায়ের লোক । 

রাঁমাচার্যের চতুর্থ পুত্র গোপালশ্ুত পুভ্্র মহেশ পঞ্চানন 

(২৭শ ) গোপালের অন্য পুর মুরহর তর্কবাগীশ (২৮শ / 

উভয়েই রতি বিষ্ুর সমাঁন পর্যায়ের লেক । 

রামাচার্য্যের পুত্র বিশ্বেশ্বর (২৬শ ) তৎপুভ্র লক্ষনীনাথ 
(২৭ শ) তৎপুক্্র রামগোবিন্দ (২৮ শ) তদীয় পুক্ত বলরাম 

ঠাকুর ইনি রতি বিজুর ভ্রাতৃপ্ুত্র পরিচয়ের লোক। 

[ ২৮ শও ফুলের রাজ! মধুসুদন গঙগাধর পাছ। 

রাতি বিম্থ) সমভাবৰ আর সব কাছ ॥ 



২৪৮ সম্বন্ধনির্ণয় | 

বিষ্তঘয় বলরাম উলাফু রমণ 1 

বাঘাগ্ডায় রঘুবিশু সম ছয় জন ॥ 

দোশর শোষর নাই মুরহর একা । 

কি জানি কাহার সঙ্গে কবে হয় দেখা । 

অফদলে অষ্টজন মধ্যে বলরাম । 

গোপীনাথ সহ নৃত্য করে অবিরাম 1 মেলমাল] 

(২৭ শ) কি কবযাদুর কুল তিতভে কল্পে আখ!মুল, শ্ীএধর সমান ভাক। 

বিধিকুলে চৈল বাম, টেনেলে কেন জয়রাম খন এক থাক ।। 

তিল তুলসী কুশমোড়1?খেষে রামেশখরে র হুড়! কুলের কুশুড়ী ভেঙ্গেগেলা 

পঞ্চানন ভুলোকর, তেজীয়ান নয়োখায়, 

উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে গেলে ( 

[ ২৮ শ] নীলের তনয় সাত পুরোজাত রঘু 

শ্রীধর রামেশ্বর বিষ্ণু, নয় লঘু ॥, 

ব্াতিকাস্ত রাঁধাকাস্ত আর বামেশ্বর | 

যাহা নিয়ে কুলগাই ফুলের ভিতর ॥ মেলমালা 

আদেধ খড়দ] ফুলিয়! শেষ ? খড়দণ ফুলিয়! নান্তি বিশে 

খড়দহ মেল | 

যোথেশ্বর পণ্ডিত হুইতে খড়দহ মেল ধরখ ষায়। ইনি 

অপহিত সহোদর মহাদেবের অতি বৃদ্ধ প্রপেওজ | মহাঁদেৰ 

্ীছর্য হইতে ১৫শ পুকষ অন্তর। মহাদেরের দুই পুত্র 

ঈশ্বর ও বিশ্েশ্বর | (৯৬শ) 



বিশেষকাও। ২৪১ 

নিজ বংশাবলী। 

| | 
(১৭শ) গাঙ্দ খোপী ভব 

বি নি 

(১৮শ) ধৃত কষ মহেশ্বর 
| টিটি পিশিশ্পাাীশিশশাশীসিপীশিশিঁশাটিত তত টা টিভি, 

| 
(১৯) বল্থু বল হরি 
ররর ৪ 

| হী 

| 
(২০) দিশঘ্ঘর যোশেশ্বর কামদেব 

০ 1 

(২১) শয়র শক্রঘ্ন মুকুন্দ ব্রিবিক্রম জানকী রুক্মিণী কমলাকৰু 

ূ ূ | | টার 
কুমুদ রাঘব স্ুরানন্দ নয়নানন্দ নন্দ 

(২৩শ) রামভদ্র শিবরাম 

(২৪শ) রামভভ্র 

(২৫শ) রামনারায়ণ 

রামনারায়ণের সহিত রামাঁচীর্য্য ও শিবাচার্যের সমান 

সশ্বন্ধ অর্থাৎ ইহার! তিন জনেই শ্রীহর্য হইতে অধস্তন (২৫শ) 

পুকষ। 

যোশেশ্বর পণ্ডিত, রামনারায়ণের অতিরুদ্ধ প্রপিতাঁমহ 

যোখেশবর ও কামদেব পণ্ডিত খড়দহ মেল প্রাপ্ত ৷ রামনারা- 

য়ণ কাশ্যপ কার্রিড়ী দোষ হু। 



২৫০ সম্বন্ধনির্ণয় 1 

(২.) আদৌ বন্দ্য চতুষ্টয়ৎ ধনযুগং ধন্যঞ্চবন্দযদ্বয়ং । 

সগ্তানামপি চৈভলী ত্রয়োমুখা! এতেচ অফ্টাদশ ॥ মেলমাল। 

সত্যবানে ছুই সুত নবাই শুভাই ! 

মুকুম্দ শুভাই স্ুত বিবাহ ভিংসাই ॥ 

রায়ের দোষে বি্সভ্তাষে পড়ে সভ্যবান । 

সেইকালে যোগণেশ্বর মধ্ুচ্টপান ॥ 

, অধুচট্ো শিরে ধরি ভরছাজ মুনি! 

যোণেশ্বর অবতার শিব শিব গণি 1 

আর গাজ চিজ্তামণি চাদেরে চিয়ায় | 

ভ্রিদোষে পড়িয়া] মলেন চে মাধাই 

কামদেবতুতাঃ সণ দামোদর স্ৃতাঁবভোৌ ৷ 

যোগেশ্বর স্থতাঃ সব্ে মধুদোষেণ ঘুর্ণিতা [1 ০মুলমাঁল]। 

বল্পভীমেল। 

“রগুপিগুাদি দেোষৈরিদানীং যাঁচ কুলল্রীঃ সা বল্লুভী 1” 

“ছুণ্ড মনু ছুটী ভাই ষ নিয়ে কুল গীই ফুলের ভিতর ॥$ 

জ্ীহর্ষের অধন্তন (২২শ ) পুকষ লক্ষমীধর ৷ উহার দুই 

পুর, একের নাম ছুর্থীবর অপরের নাম মনোহর । তুর্গীৰর 

পণ্ডিত হইতেই বল্লভী মেল গীণন1 করে ! 



বিশেষকাণ্ড। ২৫১ 

| ২৩শ 1 র্দারের বংশশবলী দেখ । 

€ ৮ জ্রীনিবাস 

(২*শ) | অমর আগ যাদব নি 

(84807৬82৯5৮ 

গোপাল মজুমদার রামনাথ 
| টি িনাতি চিিযিরা 

ভারা (শা) | টা 
€ 755 জাপীরাঙ মুকুটরায় 

রে ঠা হা দে ! | ১ 

তেও 

না দ্জনল  ৮7778155, 
নাছ, নরদেও ব্ামগোবিন্দ নন্দরাম 

[৩১শ] | বল্পলভী মেলের প্রধান স্থান শাস্তিপুর 
১7818 রালিরাররন 
| |. [ | 
ভরত সদ্দাশব হরিহর রামচন্্র 

ভট্টনাঁরায়ণ বংশ | 

ভষ্টনারায়ণের ষোল পুল্ত। যথা-আদিবরাছ ১,রাম ২, 

শীপও, নানে ৪, বিকো ৫, সাহ বা সাট, ৬, শুভ ৭ নিঙ্কো 

৮১ হই ৯, মধু ১০, গুণ ১১, বটুক ১২. গুণ ১৩, বিভূ (দেব) 

১৪, কাম বা শুভ ১৫১ মহীপতি ১৯৬ | ইহাদিশের মধ্যে 

আ'দিবরাহ, বন্দ্য বংশের মূল পুকষ। 

আদি বরাহ বংশ যথা পুত্র বৈনতের, পৌঁ্ শুবুদ্ধি, 

প্রপৌধত্র বিবুধেয়, বৃদ্ধ প্রপেধৃভ্র গু ই, অতি বৃদ্ধ প্রপেধুত্র 

শঙ্গাধর, সুহাস রপ্ধাতিরদ্ধ প্রপেধত্র । ইহার পুত্রের নাম 



চ্ত 

২৫২ সন্বন্ধনিপঁয় | 

শকুনি ইনি ভট্টনীরায়ণ হইতে ৯ম। ইহার পুক্র মহেশ্বর 

১০ম ইনিই কৌলীন্য মর্ধ্যাদ প্রাপ্ত ছন। ইস্ার সহিত 

বন্দ্যবংশের আরও চারিজন বেলীন্য প্রাপ্ত হন। তাহা- 

দিশের নাম ; যথ জাছলাল, দেবল, বামন ও ঈশান [ ১৬৩ 

পৃঃদেখ। ] 

মহেশ্বরের পুত্রের নাম মহাদেব (৯৯শ) ইছণর তিন পুত্র, 

যথা'তিকু, পুতি, ভুর্ববলী ও ইহ'শর1 ভট্ট হইতে [১২শ ]। 

ভুব্বলীর পাঁচ পুুভ্ত্র, যথ1 অনন্ত, হরি, ভাক্কর, নারায়ণ, 

ও সঙ্কেত। [১৩শ] 

[১৩শ ] হরি, তৎপুজ্্র বিস্কুমিশ্র ।১৪শ) তৎপুন্ত্র পৃথ *ধর 

গু ফ্রবানন্দ (১৫শ) পৃথীধর পুক্র,শঙ্গাধর (১৬শ) তৎপুত্র 

ভগীরথ (১৭শ) ভগীরথের পাচপুভ্র যথামনোহছর) জিভা- 

মিত্র, দেবানন্দ, শ্রীমস্ত ও ভ্পতি [১৮শ ]1 

মনোকরু জিতামিত্রো দেবানন্দস্ততঃপর2। 

ছনভ্তঃ ভপতিশ্চৈৰ ভগ্ীরথহ্তাইমে || 

(১৮শ) শ্রীপতির পুক্ত ছুর্গাদাস £১৯শ]দুর্ধাদাসের 

চাঁরিপুত্রযথণ রামকুক্, ব্রামেশ্বর রাঘব ও রমাকাস্ত | ২০শ) 

ইছশরাই চারি চক্রব্শ নামে প্রসিদ্ধ ও বন্দাবংশে সাগর 

দিয়া নামে বিশেষ খ্যাত। সাগরের এই চারি অংশ যে 

কুল পবিত্র করিয়াছেন তাহার নাম চতুঃসাগচরী। যথা__. 

সাগর পুর্তেতে ছিল মীনের আলয় । 

অদ্ভুত তন্ভাব এতে আছুয়ে প্রত্যয় ॥ 
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মেলবন্ব কালে যাতে সাগরের অংশ । 

শপড়িল তাহারা কুলে হইল প্রশংস॥ 

সেকালে সাগর ছিল গাঙ্গবৎ্শে যোগ । 

তথা হইতে গঙ্গানন্দ পাইল সংযোগ ॥ 

সম্বারি ভাবে তাহ। সুচ্েতে ষফাষু। 

গাঙ্গ,লী সন্স্থ হবে খড়দহে পায় ॥ 

চউবংশে মিজআিভ হয় গা্গলীর কুল! পু 

পরম্পরা সন্থন্ধে তাহ সব্বানন্দে মুল ॥ 

বল্লভীতে এই মতে আছে ভার অংশ । 

চতুঃসাগরী বলে ষে হইল প্রশৎস 

স্বাধিকার নিষ্ঠাভাব চাঁরি মেলে পাঁয়। 

অন্যথা সিদ্ধিত1 ভাঁব ঘটক না লয় 1 

এই চারি মেল যেই আোজ্য়ের ঘরে। 

্দ্ধক আোতিয় বলি তাহারে বিচারে 8 কুলচক্দ্িক। 

(২০শ ) রাঘবের পুত্র জয়রাম (২১শ) ইহার তিন পুত্র 

যথ। কদ্ররাম, রছ্ুরাম ও কেশব রাম | (২২শ) 

এখানে কেহ কেন বলেন যে-_ 

“এক রাম প্রসবিল কৌশল্যাধিন্যা 1 

তিন রাম প্রসবিল কুমুদের কন্যা 8৮ মেলমালা 

কুষুদ ন্যায়ালঙ্কার সারলবাসী কাঁ্রীয়ারি গোষ্টী দন্ত,ত | 
পারল যশোহুর জিলার অন্তর্গত ৷ 

জয়রাঁম (২১শ) জয়রামের সহিত ফুলের মুখী রতি- 

বিক্টর যোখো কুল । জয়রাম জগীই নামে প্রসিদ্ধ | যখ1_- 

[ ২২] 



২৫৪ সম্বঙ্ধনির্ণয় 1 

“জগাইয়ের যোগ্রভঙ, পাইয়ে রৃতির সঙ, 

হড়গুড় পোড়ারির দোষে । 

রামদেব বলে খুড়া, কিহলে। কুলের গোড়া 

ভ্রিদোষ বলিয়া লোকে ঘোঁষে 1৮ মেলমালা 

( ২০শ ) রামক্ুফ্ণ, রামকুষ্জের পুত্র গৌপীনাথ (২১শ) 

ফুলিয়]! মেলের রমণ ঠাকুরের সহিত কুল । | 

“(২০শ) রামেশ্বর | তৎপুত্র রামদেৰ ও রখুদের রাম" 

নারায়ণ, রামনাথ ও লক্ষমণ এই পাঁচ জ্বন (২৯শ) 

ফুলিরার মুখী রমণ রাজ ৰল্লভের সহিত রামদেক ও 

রঘুদেবের কুল । মধুস্দন তর্কালঙ্কীরের সহিত রাঁমনীরায়- 

ণের কুল । জঙ্গল বাদখলনিবসী ফুলের মুখটী রখ্ুনন্দনাদির 

সহিত রামনাথ ও লক্ষণের কুল | জঙ্গলবাদাঁল যশোরে | 

(২২ শ) কদ্ররাম পৌড়ারী দোঁষ হেতু ফুলের মুখটী 

রঘু কেশবের দলে ভ্রাবিষ্ট হয়েন। 

(২১) র্মীনাথ চক্রবর্্কে অস্তিমকালে নবদ্বীপীধি- 

পতি কেশরকুণিপ্রাপ্ত করান । |, 

বস্বদেশে সে দোষ অগ্রাহ্য বলিয়া! উপেক্ষিত হয়। 

তদনুসারে মধুস্থদন তর্কীলঙ্কীরের নমহছিত ইহার কুল বন্ধন 

হইয়াছে | 
১ 

গীয়ঘড় । 

পূর্ব ব্যক্তিবর্ সার দিক বাঁডুরী বলিয়া! খ্যাত 
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নিশ্নলিখিত ব্যক্তি বর্গ গ্রয়ঘড়ী বন্দা বলিয়। বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

মহাদেবের পুত্র হ্ব্বলী ভউ হইতে অধস্তন (১২শ) 

ইছাঁর পুত্র ছরি,অনস্ত,ভাক্কর (১৩ শ) অনভ্তবংশে যাবেন 

হইতে গীয়ঘড়ীভাবের উৎপত্তি । নীলকণ্ ঠাঁকুর হইতে ফুলে 

মেলের মুখটীর সঙ্গ ইহশাদিশের যোগ যথা 
লবধ যন যোগাৎ সাগরোদগ্ধসারঃ 

কুহম কুলকুলারিঃ কালংকুটঃ কুলারি। 

ইতি বিষম সময়ে নীলকঞ্টোইপি কু 

গড়ঘড় কুলকেতুঃ কেবলহ জ্রাণহেতুঃ ॥ 

কাটাদিয়1| 

কাটাদিয়]--কাঁটাদিয়! বন্দ্যঘটার আদিপুরুষ (১) 

ভব। ইহার ধারাবাহিক অধস্তন পুক্ষশীণের নীম যথা 

জীয়) ২, দিগন্বর, ৩, ভরত, ৪, মছেশ, ৫ হূর্ধাদাম ৬, রতনে- 

শর ও ৭রামেশ্বর | রাঁমেশ্বরের বংশ আমুদপুরে আছে, 

ইহণর। পণ্ডিত রত্বীমেলে গত । 

কাঁটাদিরা বন্দাঘটীর মধ্যে বৈদ্যনাথ, গৌরীকাস্ত, রাম- 

ভদ্র, রতিকান্ত, রামচন্দ্র, রামদেব ও রামকৃষণ বন্লভী মেলে 

গত। 

(১২ শ)ছুরর্বলীর বংশীবলী | 

টিয়ার 
দির

াই 

(১৩ শ) সঙ্কেত সরি নারায়ণ ভাস্কর 

অনন্ত হইতে খায়ঘড়। সঙ্লেত হইতে সাগর দিয়1। 



২৫১৬ সম্বন্ধনি য় | 

(৯৩শ) ৪ বংশাবলী ৷ 

7 ভা 
(১৪ শ) কষ মা চক্রপাণি শ্রাপন্ত 

শশী পম 

| । ] | | | 
(১৫শ) জনাই দিবাকর €সধরী ৪5 ন্ুরৈশ্বর পুগুরীকাক্ষ 

| | | 
(১৬ শ) সি নিধাকর জয়পতি 

5577 তুলি দত 
বষ্ু ৰ্ল হরি 

(১৮ শ) ৃ 
] 1]. | 

ধবাই শক্রক্ হিরণ 
(১৯শ) | ] | | 

'আানাই শিবানন্দ তপন বিদ্যখনন্দ 
(২০ শ)++ঁঁিটিটিিটিটিিতি 

রঘুন1থ বহার জগদীশ ্রনিবাস 

(২১ শ) | ] 
ুরিহর মনা 

(২২শ) ] | পা | 
রামভদ্রে রামচন্দ্র রামনাথ মথুরেশ 

| 
(২৩শ') _77.7. | 

এর গোপাল 

৮৯৪সকত লি পা ৮৮৩ এ ৮৪৯৯৬ সকপসশ পল ৯৯ পাপা সানীর ৯৯ ৯ পপ গত শা পাপী জপ ৮০ তত সও ইজি সজ্কর ৯ কত ৬৩:০০ জপ 

(২৪ শ) | | | | | -] 
ভুবন,রাজারাম রমু বলরাঁম জগারাথ জগদীশ অনস্ত 

(২২ শ) রামচন্দ্রের পুত্র যাঁদবচন্দ্র, শিৰরামঃ মহাদেব 

ও পঞ্চানন । 
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| ২২ শ] মথুরেশের পুত্র মধুস্থদন, রামদেবঃ রতিকান্ত 

বাঁমদেৰ ও রামচরণ। 

কাশাপগ্োত্রে দক্ষবংশ । 

দক্ষ ১ | স্মসেন২ | মহাঁদেৰ ৩| হলধর $। কুষ্- 

দেব ৫ । বরাহু ৬ শ্রীধর ৭| বহুরূপ ৮| গাহী ৯। সর্কে- 

শ্বর ১০1 দোঁকড়ী ১১। গৌবর্ধন ১২। তপন ৯৩1 

সতযবাঁন ১৪ | শুভাই ১৫। মধু ১৬। 

দোকড়ীর সহোদর তেকড়ী ১২] তেকড়ীর পুত্র সিদ্ধে- 

শ্বর ১৩1 তৎপুত্র লক্ষমীধর ১৪1 পেধত্র, দিগন্বর ১৫।* 

প্রপেধত্র, জগন্নাথ ১৬। বৃদ্ধ প্রপেধত্ শ্রীগর্ভ ১৭। শ্ীগার্ভের 

ছয় পুক্র ভগবান পঞ্চানন, কেশব, কামদেৰ কুমুদ ও 

ঈশ্বর [১৮]। 

[১৮ শ] ভগবানের পুক্র গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 

[১৯শশ] ইহাকে অবসথ গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বলে। 

ইহার পুক্রধণের নাম । যথা বিশ্বেশ্বর, গোঁপেশ্বর' রামকষত। 

কষ্ঞবল্লভ, রামচন্দ্র ও জনার্দন [২০শ ] 
[৮ ম] বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলাযুধ ও বান্ধাল এই 

পণচজন বল্লালের নিকট কেধলীন্য প্রীত হুন | ১৬৬ পৃঃ। 

| ১০] সর্ধেশ্বর হইতে অবসথী সংজ্ঞা ুয়। 

[১৬] মধুচটে। খড়দ1। £১৮এ খঙ্গানন্ব ফুলে । 

(৯০) নাম, সন্দেশ্বরঃ প্রাজ্ঞ দানৈঃকল্প মহীরুহঃ | 
অবসথীতি বিখ্যাতো! যজ্জাবসথপালনাতা। 



২৫৮ সন্বন্ধনির্ণ য় | 

চৈতল। 

চৈতলের আদি উদয় কুলবর | উদয় কুলবরের সহিত 

ফলের মুখটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্ষোর যোগ হয়। উদয়চট্টের 

পুভ্র হরিদাস, শঙ্কর, নারায়ণ, ভ্ীনিবঁন ও কৃষ্তদাস। [২] 

কষ্জদাসের পুত্র, মহেশ মাধব ও চন্দ্রশেখর [৩] 

চও ]মহেশের গুভ্ত রামেশ্বর, 'মহাদেৰ ও বিশ্রেশ্বর 

(৪) রামেশ্বরের পুভ্র যাঁদবেক্দ্র (৫) পেধুভ্র কেবলরাম। 

(৪) মহাদেবের পুত্র কদর (৪) পৌধভ্র কালিদাস (৫) 

 শ্রপোত্র রামচরণ (৭)। 

08] বিশ্বেশ্বরের পুত্র হরি [৫] পৌঁভ্র জগন্নাথ ও 

সদানন্দ [৬ সদানন্দের পুভ্ত ক্ুষ্ণানন্দ[৭]। 

(৩) মাধববংশ | পুু্ত্র মধুস্থদন, পেধত্র নারায়ণ বাচস্পতি, 

প্রপোধভ্র রঘ্ুরাম, বৃদ্ধ প্রপৌন্্র কৃলীশঙ্কর ৷ 

0৩) চক্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার বংশ | রামচক্দ্র, পামনীথ 

ও রামদের তর্কভুষণ পুত্র (৪) রাঁমভদ্র ন্যায়ালক্সীর পেধত্র, 

ইনি রাঁমচক্দ্রের পুত্র, (৫) তাহুণর পাঁচ পুক্ত যখ1_রখুনন্দন 

সন্তোষ, রীমনারায়ণ রখজারখম, রামকুফ [৬] 

[৬] সন্তোষের পুন বিশ্বেশ্বর (৭) পোধস্র হরেকুফ। 

(৮) প্রপেধত্র শ্যাম (৯)। 

[৬] রখমকুষ্জের পুন্্ পদ্মলোচন, পেধুজ্র রাঁমস্ুন্দর 

[8] রামনাথের পুভ্র লক্ষমীনারায়ণ সার্বভেখম ৷ পেধন্র 

রছুনারায়ণ বাচস্পতি [৪11 
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(৪) রামদেব তর্কভূবণের পুত্রগণের না| যথা যাদব 

গোবিন্দ ও মধুস্থদন (৫)। 

ইহাদিশীকে ফ,লিয়। খড়দ1 উভয় দলেই দেখ যায়| 

চৈতল-_-রজনীকরী থাকে_কদ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম 

প্রসিদ্ধ. ইনি উদয় কুলবর হইতে ছয় পুরুষ অন্তর । ইহার 

পিত রুষঞ্জদেব (২) পিতামহ রতিকান্ত (৩)পিতামহ রাম 

রীম (৪) বৃ প্রপিতাঁমছ শ্রীনিবাস (৫) অতিব্দ্ধ গ্রপি- * 

তামহ উদয় কুলবর ৷ 

অবসথা গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় বংশের রামকুঞ্ছের বৃদ্ধ 

প্রপৌভ্র শল্ভুরাম, এবং বিশবেশ্বরের বৃদ্ধপ্রুপৌন্র মদন»* 

রাজারাঁম ও কুপারাম প্রভৃতি রজনীকরী প্রাপ্ত । 

ইহাদিখের সহিত ফ্লেরমুখটা স্ুদেন বংশের হরি, 

পরমখনন্দ, রামকফেশব ১ রমেশ্বর সন্ততির কৃষেের পুত্র শঙ্কর 

জীবল্পভ প্রভৃতির কুল । | 

রজ্জনীকরী থাকে খড়দ| মেলের যোগেশ্বর পণ্ডিতের 

বাণেশ্বর বংশের কুষ্শরণ, আত্মারাম ও দর্পনারায়ণ প্রবিউ 

হুইয়াছেন। 

ধন চাটুতি। 

ধন চাঁটুতি এই থাকে গদ্দাদাঁস, ভুবন, রতিনাথ' রাঁমচজ 

কুফজীবন, রামনাখ, ক্ষচন্দ্ প্রত্ৃতি অতি প্রসিদ্ধ । ইহারা 

খড়দ। প্রাপ্ত । 



২৬৩ সশন্ধনির্ণয় | 

মুকুন্দ, নিমাই, রাঘব+ রাঁমকাঁন্ত, মধুস্থদন, গেঁপীর্বর, 

ইন্দ্রনারায়ণ অধোধ্যারাম ও রাঁমপঞ্চান বল্পভীমেল প্রাপ্ত ! 

রতিনাথ, নারায়ণ, রঘুদেব রাঁমবল্পভ প্রভৃতি ফুলিয়! খড়দ! 

উভয় মেল প্রাপ্ত । 
ফ.ল্লকুলে ভাল জীয়ে গঙ্গানন্দ ভউ। 

কাছাখরে বেড়ায় যারউদয়নামে চউ্ে111” মেলমাল । 

সাবর্ণি গোত্রে বেদগর্ভবংশ । 

বেদগ্র্ভ ১1 কুলপতি ২। শোভন ৩1 সেধুরী ৪7 

পীতাশ্বর ৫। দামোদর ৬! কুলপতি ৭। শিশু ৮। অউ 

, (আয়ুঃ) ৯। ছল ১০] শ্বীদাধর ১১1 আখন্তু ১২। নিষ্রোবাহল 

১৩| শিৰ ১৪। পুরাই বা পরমেশ্বর ১৫1 ভৈরব ১৬। 

শ্রীধর ১৭। নীলকণ্ঠ ১৮ শ্রীপতি ১৯1 ব্রামনাথ ২০। 

রাঘব ২১ । ব্রামচন্দ্র ২২। 

[৮ম] শিশু গাঙ্গলী বেদণর্ভ হইতে অধম্তন অঠম 
পুকষ, ইনি বল্লালের নিকট কোঁলীন্য মর্ধ্যাদাপ্রাপ্ত হন? 

[ ১৮শ ) নীলকণ্ঠ গীঙ্গ'লীর সময় মেলবন্ধন হয় শ্রীপতি 

নীলকণ্ের পুত্র [১৯] শ্রীপতির পুব্রদ্বয়ের নাম রাঁমনাথ ও 

ও জানকীনাথ। [২০] 

ইহাঁদিখৌর সহিত শঙ্গানন্দ ভট্টাচীর্ধ্য, ভগীরথ বন্দ্যো- 

পাধ্যায ও গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় বংশের পাণ্টী প্রতি 

ভাব। * 

* গঙ্গাআত্তি ভগাঁরথ গ্রঙ্গাধরের শিরে। 
নীলআর্তি গঙ্গানন্দ তারে ধরে শিরে ॥ মেলমাল1। 
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[২২ বামচন্দ্রীদি হইতে বেগের গীস্ত লী প্রসিদ্ধ। 

বেখের গ্াজ,লী খড়দামেলের আঅয়স্থান ! 

[১৮] নীলকণ্ঠের ভ্রাতৃসন্তানগণ আমুটের গা,লী 

শিবের সম্ভান বলিয়] প্র্সদ্ধ| এক্ষণে ইহাদিশের মধ্যে 

কেহ কুলীন নাই। নীল কণ্ঠের ভ্রাতৃশণের নাম নিতাই 

বলাই ও রাখাই। 

[২১ রাঘব গাঙ্গ'লী বেগে গ্রামে (বটব্যাল ) ক্ডাল ৃ 

কনায। বিবাহ করেন। এই বড়াল কন্যার গর্ভে রামচন্দ্র, 

রঘুনাথ, রামকুষ্ণ। ও ভ্রীরুষ। এই চারি পুত্র জন্মে, ২২শ। 

বড়ালদিশখের এই চারি দেংছিত্র হইতেই বেশে শ্রাম অতিশর 

প্রসিদ্ধ ছয়। ইহ্ছাদিগের সন্তান পরম্পরা হইতেই বেগের 

গাক্গ,লীর নাম সম্ত্রম হয়, এই সময় হইতেই কাশ্যপ কাঞ্জাড়ী 

সংস্যঞ্ঠ ব্যক্তিদিখৌর সন্থিত ইহাদিশের সংআ্রন ঘটে | বেশে 

ঢাকা জিলাঁর অধীন বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত / রাম- 

নে পুত্র হরিরাঁম, পেধুত্র আত্বারায প্রপৌত্র রাভারাম; 

(২৫ শ) 

সাবর্ণি গোত্রের বেদগর্ভ সন্ততির কুন্দগ্রামী বংশের 

রোঁষাকর _বল্লীলের নিকট কেধলীন্য মর্ষ্যাদ প্রাণ্ড হুয়েন। 

কিন্ত দেবীবরের সময় তদীয় অধস্তন বংশের সম্ততিণ 

বংশজ মধ্যে পরিগণিত হইয়া ছিলেন৷ যথা। 

রুক্দলালে কুলংনান্তি ন কুলহ্রগুপিওয়ো: 

বার 



২৬২ স্বন্ধনির্ণয় | 

অব্বানন্দী | 

“সর্ধ্বানন্দী মহিন্তয়)1% 

মহিস্তা গৌণ বটে নহে সব্বানন্দে | 

মহিস্তায় যায় তার] পরম আনন্দে 1 

মুখ বংশের মৃত্যুঞ্জয় হইতে ধারাবাহিক অধস্তন 

সপ্তমপুকষ স্বানন্দী মেলে বিশেষ থ্যাতাপন্ন। যথা মৃত্যু- 
প্লয় ১ | রামন্। রাজীব ৩1 রখুনন্দন ৪1 ছুক্ীরাম ৫ । 

ছুর্গাদাস ৩ ও রাঘব ৭। 

রিশড়াতে ছুর্গারামের সহোদর মহাদেবের বংশীবলী 

আছে। মহাদেবের পুত্রের নাম হুর্গাদাস, পেধত্রের নাম 

শ্রীনারায়ণ । 

সর্বদ্বারী বিবাহ রহিত হইলে ছান্দড় বংশের ঘোষালকে 

সব্বানন্দী মেলে প্রবেশ করিতে দেখ] যায়! 
মা 

ঘোষাল বংশ! 

ছান্দড়১। সুরভি ঘোষাল ২। পিঙ্গল৩।| শির ৪| 

উধ পু 1 খীদ ও পশুপতি ৬.1 পশুপতি সন্ভশন-- তেই, কত্র, 

হঙ্গল ৭। 

অড়িয়াদহের ঘোষালগণ সর্বানন্দী মেলের কুলীন । 

এই স্ত্বানে চক্রপাঁণি ঘে'ষালের অতিবুদ্ধ প্রপেধৃত্র কানাই 
ঘোষালের বংশ আছে। 

চক্রপাণির পুত্রের নাম হরির, পেধত্র রামতর্ক বাগীশ 
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প্রপেধত্র শিবদেব, বৃদ্ধ প্রপেধত্র জগন্নাথ | অভিবদ্ধ গ্রপোধত্র 

কানখই | কানাইয়ের পিতৃব্যের না কেশব! 

নদীয়। জিলার বিল্পগ্রামে রামতর্কবাণীশের পুত্র রঘু 
দেবের পেধত্র দয়ারামের বাঁ। দয়ীরামের পিতার নাম 

মধুস্থদন 1 

পাঁটুলীর চাঁটুতি কুষ্ণের সন্তানগণ সর্ববানন্দীমেলে 

বিশেষ প্রসিদ্ধ । ৭... 

সর্বানন্দী মেলের উৎপত্তি স্থল মহিস্তা, সুতরাঁৎ মহিস্ত! 

এই মেলের প্রধান শ্রোত্রিয়। 
“আনাইশ্চ বিভাইশ্চ সত্যবাণ স্ভতোমতট | 

লভোযোবাণেশ্বরোবন্দেযা গৌরী বরে! যখোচিভঃ । 

স্ানোচিতঃ সতানন্দো! ষটু ক্ষেম্যান, ক্রমশঃ শৃণ, 

চণ্ডীবরে] বিদ্যাখরস্তে যায্িশ্চ বিভ্রাকর 

সবাইশ্চ জিভানিত্রো ভিত্ীক্দ পরিবর্তিনঃ 

মভিভ্ত! জগদানন্দো। দগ্ধবাচ়ী গজেজকঃ। 

ভিগ্তীচ পরমাননদন্ধরয়ে! রায়।$ কুলাত্তক18 11 মেলমালা । 

পপি গস 

সুরবই মেল । 

পৃতিতুণ্ডে স্রানন্দে প্রভাকর তনৃস্তবে। 

ছায়ান্য পর্দা পিটগুস্চ সুরা ইমেল উচ্যতে 1গমেলমালা | 

অন্যপূ্র্বণ গুহীতেচ মেলশ্চৈৰ কুরাইকঃ
 | এঁ 

হড়গুড় ব্ুরাই মেলের উৎপত্তিস্থল এ জন্য এ ছুই ঘর 

ক শোত্রিয় ইহ্াদিশের প্রধান আশ্রয়ন্থান। 



২৬৪ সহন্ধনির্ণয় । 

বাৎস্য গৌত্রের ছান্দড় বংশসম্তত ভূধরের পোত্র সুরাই, 
সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা গ্রহণ করিয়] তাহাকে পবিত্র 

করিলেন বলিয়। তৎনংস্যঞ্ঠ কুলীন মাত্র স্থরাই নীষে খ্যাত। 

স্ুরবই-পৃতি তুণ্ডের পিভার নীম প্রভীকর | যখা-_ 

“চট্ট বশি ভাবে ঘরে, বলে কেবালবে মোরে, 

পরে তার উপায় করিল। 

,ভূধর তনয় বর, পুতিরাজ প্রভাকর, 

তারস্থত সুরাই বাখানি। 

সদাশিব আসি পরে, £কন্যাদিল শুনি বরে, 

প্রভাকর সংজ্ঞ] কুলে জানি। 

স্ুরাই বসিয়1 ভাবে, কেবা মোরে লবে, 

অন্য পুর্ব দোষেতে দুষ্ত।. 

ব্রাই নিতাই স্ুত, আনাই তাহার যুত, 

ছায়। দোষে তারা যে ভাবিত ॥ 

স্বরাই ভাহাতে যায়, ছায়। দোষ পেলে তায়, 

এই হেতু সুরাই ডাকিল 1৮ মেলমালা। 

রাই মেলের মধ্যে কংশারি তনয় পরমানন্দ পুতি- 

তণ্ডের নাম অতি বিখ্যাত। পৃতিতুগডবংশের এথম কুলীন 
গৌোবর্ধনাচার্্য | গৌবর্থনাচার্ষ্যের ছয় পুত্র । উদয়ন, গুণ, 

শিক, যোগী, হমিংহ ও খধি| 

এক্ষণে পুরতিতুণগ্ডনংশকে পণ্ডিতরত্বী ও ভৈরব ঘট কী 
প্রতীতিতে ও দেখ! যায়: যথা_চক্রপাণি সুভ ভূধর জটাধর, 



রিশেবকাগ্ড। ২৬৫ 

শন্ভুও শশী ভৈরব-ঘটকী। পুতিতুণ্ড প্রভাঁকর সম্তানগণ 
পণ্ডিতরত্বী মেলখত। | 

সি সন 

কণঞ্জিলাল বংশ । 

কধঞ্িলাল দংশের প্রথম কুলীন কালু,ইনি ছাঁদ্দড়ের অতি 
বৃদ্ধ প্রপেধত্র অর্থাৎ ইনি ছান্দড় হইতে ছয় পুরুষ অধস্তন | 
দেবীবরের সময় কানুর অপপ্তন ষষ্ঠ পুকষ আচার্য; রুষ্ক ও 
মধুস্থদন কেধলীন্য প্রাপ্ত ছন। ইহ'ংদিখের পিহার নাম 

নরপডি। কাঞ্জিলাল বংশের সাদি হইতে কুষ্তকিস্কর পর্থাস্ত 

২১ এক বিংশ গ্ুকষের বংশা'বলী দেখ । 
বাৎস্যে ছান্দড় ১ শ্রীধর কাঞ্রিলংল ২। বেদগীর্ভ ৩। 

বেদগর্ভের ছুই পুত্র. বীর ও বসুন্ধর ৪ | বাঁর উত্তর দেশ- 
বশলী। বল্ুন্ধরের পুজ্র হিস্ব. ৫1 ইহার ছুই পুত্র, কানু ও 
কুতুস্থল ৬ ঈহু'ার! উভয়েই কেীলীন্য মর্ষযাদ! প্রাপ্ত হুয়েন। 
কানুর পুর চশদ ৭) চাদের চারিপুত্র, তেই, কদ্র, হিজন, 
ও খাণ ৮। তেঁইপুক্র গোপী, তপন, ভীম ও শঙ্গাধর ৯। 
গোঁপীর ছুই পুত্র কুশল ও কৌঁতুক১০ | ৯ম তপনের পুত্র বন্দু, 
মিভ ও মাধব ১০। কুশলের দুই পুত্র,একের নাম কাঞ্জিনর, 
অপরের নাম নরপতি ১১শ)। নরপতির ছুইপুত্র,প্রথংমর লাম 

আচনপর্যংকুঞ্ঞজ 5 দ্বিউয়ের নম মধুস্থদন (১২ শ) | ইহাদিখৌোর 

সময়েই মেলবন্ধ হয়। আচার্ধকুষের বংশাবলী; ইছার 
পূত্রদ্বয়ের নাম প্রজাপতি ওবিক্ছ; (১৩ শ)। প্রজাপতির 

পুত্র চতুফয়ের নাম রামচনুর, রাঁমভদ্র পুক্রষোত্তম ও গঙ্গাধর 
(১৪ শ) রামচন্দ্রের ছুই পুত্র ॥ শ্রীগর্ভ ও রত্বগর্ভ (১৫ শ)। 

রতবগর্ভের পত্র পুগুরীকাক্ষ ৯০ শ) তৎপুত্র হরি (১৭ শ)। 

(ইহার পুত্রদ্বয়ের নাম, ধীর, মাকণ্ডের ও খঙ্গারাম(৯৮শ)। 
 মার্কণ্ডেয় পুর, গুণজ্ঞ ও হৃদয়ানন্দ (১৯ শ)। ছদয়ানন্নের 
পুর, শস্তু ও গাজারাম (২০)। শুর পুর ক্ৃুষ্ণকিঙ্কর 

প্রস্তুতি | . 

[২৩] 



২৬৬ সম্বন্ধনির্ণয় 1 

পুরন্দরপুর,মহেশ শুর মুজাপুর ও কৌঁচমালিতে কাঞ্জিলংল 

শা আছে । প্রথম তিনটা স্থান নদিয়! জিলার অন্তর্গত | 

ছান্দড় বংশের কানু ও কুতুহুল ছান্দড় হইতে ছয় পুকষ 

অন্তর | ্রীহ্যবংশের উৎসাহ, শ্রীহর্ষ হইতে চতুর্দশ পুরুষ 
অন্তর বল্প'লের কেখলীন্য মর্ধাঁদ প্রদান সময়ে কান্ুর 
সহিত উৎসাহ আট পুকষ অধস্তন ছিলেন | এখন ও 

শ্রীহর্ষের অধস্তন ৩৫ পঞ্চত্রিংশ পুকষ রায় শ্যামাধৰ মুখো- 

পাধাবয়ের সাঁহত ছান্দড় গোষ্ঠীর শিমলাল বংশ সম্ভৃত 
২৮ অক্টাবিংশ পুকষ পাড় তারাপদ ] ভটাচার্যের এঁকা 

কর,৭ সাত পুৰুষ অন্তর দেখ। যাইবে | জীহষের বংশাৰলী 

(১৬১ পুদেখ)। 

ছান্দড়ের শিমলাল গেৌষ্টীর এক দেশ মাত্র এখানে 

দেখান গেল বথা_- 

ছান্দড় ১1 কবি শিমলাল ২। ভয়াঁপহ ৩। কিরণ ৪। 

গৌতম ৫ 1 কর্ণবাল ৬। খঙ্গাধর ৭। ভশীরথ ৮1 রাম ৯। 

কদাই ব। [রুদ্র] ১০। বিজ্ছু ১১1 শ্রীমান ৯২। মধুন্থদেন 

হাজরণ ১৩। নুবৃদ্ধি ১৪ । উধাপতি ১৫। শীঙ্গাদাস ১৬। 

অভয় ১৭। ব্রামগোপাল ১৮। বমাবন্পভ ও কষণবল্লভ ১৯। 

ইহার নদিয়া জিলীর অন্তর্গত মহেশপুরে আবাসগ্রহণ 

করেন| এই খানে ভট্টাচার্য্য বলিয়া বিশেষ খ্যাতাপন্ন 

হুয়েন। | | 

নিশ্ে রমাবল্লভের বংশাবলীর একদেশ মাত্র দেখান 

গেল। যথা 



বিশেষকীগড। | ২৭৬ 

(১৯) সি ( বিদ্যাবাণীশ ) 

€২০) টা রা, মর চার 

(২৯) যনশ্যাম রামচনদ, » একর বা মাণিক 

€ ২২) রামকেশব রামশরণ * যার রা রা হাজিরার 

(২৩) জগমাথ বলরাম * 'গামকিস্করৃষ রমেশ রাধামোহন* ব্রজ & 

€ ২৪) রামধন রামশক্কর * (ভোলানাখ * পূর্ণ * রর | 

(২২)77 াকালী* [ঠগিদাস* ভূর বিখুণ *[ভবক 
তুধ* বিধু| 

(২৬) অঙ্ষিকা* 

(২) প।চ্ ( তারাদাস) 

শ্রোত্রিয়গণ প্রায়ই দীঘ 'জীবাঁ, এমন কি এই বংশের অনে্ 
কেই দীর্ঘ ভ্বীবন পাইয়াছেন| কেহ শতাধিক বর্ধ বণচিয় 
ছিলেন | সে দিন রামলোচন তর্কমিদ্ধান্তের প্রথম পুত্র পরম 
পওিত ৮ কষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ৯৭ বতনর বয়ক্রম সময়ে 
লোকান্তরিত হুইয়াছেন। ইহ1 অনেকেই অবগত আছেন | 
রামধন ও ভোলানাথ অদাশপি স্বচ্ছন্দ শরীরে বিরাজ 
করিতেছেন ৷ ভীহাঁর অনেক দিন হইল অশীতির প্রকোন্তে 
পদার্পণ করিয়াছেন । ভর! করি ঈছার্র) ও শতাধিক বর্ব 
বয়ঃক্রম পাইবেন। 

দেবীবরের মেল বন্ধনের সময় হইতে যাহার) কুলীন 
তাহারাই এক্ষণে কুলীন পদৰাচ্যঃ দেবীবরের পূর্বের কুলীন 
অর্থাৎ যাহার1 উৎসাহ; গুকড় ব1 বনুরূপাদির নামে পরিচয় 
দেয় তাহার) কুলীন নছে। দেবীরর ছটাঁবংশজ। 

ইতি সহ্ন্ধনির্ণয়ে বিশেষকাণ্ড সমাপ্ড। 

০০১৫ পক একক লত ৯ ৪০৮ শক্ত 

হি 
৯০০২০০২০০৪৯৯৮৪৮৮৪৮৮৮০তপক৮৮৩৮শ৮পসতপিঙলিতলতপ 

তলত কনক 
নকল নাত ক তরল তক তর নিল পক সকল কত চপ 

* ইহাদ্দিগের ভ্রাতৃগণের বংশাবলার ভল্লেখ করা হয়। 
1 নারায়ণ নিঃসস্ভান | 
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মেলমালার কয়েকটী বচন এখানে উদ্ধৃত করা খেঁল। 
ইহ! দেখিলে সমাজের পুব্বীবস্থ1 জানা যায় | 

«পোড়াড়ীর ভাব অন্য কুলে নাহি হেরি। 

কেশব রঘুর ভাই কুদ্রক পোড়ারী ১ 

দীর্ঘাঙগী নাম শুনি সে নহে দীঘাজ। 

বড় খাট ভাবে তারা কুলেতে আসল ॥২ 

চতুর্দশ গৌণ কুল ভাব লেখা গেল । 
কেশর অপেক্ষা! এর] সকলি অচল 1৩ 

- কুম্দগামী ছাড়ি কুল শুনি সাভ গাঁই। 

তার মধ্যে তিন গাই সগ্গোত্রেতে পাই 18 

কাঞ্জি পুতি ঘোষাল ছান্দড়ের তিন অংশ। 

পূর্বাপর হইল যে কুলীনের বংশ ॥৮  কুলচন্দ্রিকা 
«“নাধা ধাদ] বারু হাটা আরু যুলুক জুড়ী । 

কুলের প্রধান যাঁতে পড়ে হুড়ে। হুড়ী 

মন্দেহর বিয়ে করে নাধার বড় রী। 

পরে কুলে ভেঙ্গে পায় শেোশোধার আকু'ড়ী ॥ 
এই সব দোষ যদি ষথার্থ হইত । 

চারি মেলে কুল আর কোথায় রহিত ॥ 
অপভ্রংশ লোকে মাত্র অপবাদ দেয়ু। 

বরামেশ্বরের কুলে যথ1 পিগু দোষ পায়ু ॥ 
জ্বাণ মাত্র পীরআঙদি দেখে সব্বজন । 
সাক্ষাৎ যবন স্পর্শে কি ? হয় আচরণ ॥ 
নাথাই চট্টরের কন্যা হাসই থানদারে । 
সেই কন্য! বিভা রুরে বন্দ্য গঙ্গাধরে ॥ 
হশসাই থানদারের কথা সভ্য সত্য নয় । 
চট্টস্ৃত] ঝড় দেখি লইল আশ্রয় ॥ 
ব্যাজ দেখি হত সখী কাব্য কথা কয় ॥ 
আইলা আইসে। বসে বসে বুঝিলাম এ । 



৪ 

ছল করি থাঁনদারি ভেট] আইলা সৈ এ 

তাহা শুনি কাণাকাণি বিপক্ষেতে করে 

এদেশ ও দেশ অন্য দেশেতে সঞ্চরে ॥ 

সেই হইতে বিপক্ষেতে বাঁধা ধাধা কয়। 

টিক্স্ত জানি মিশ্রমানি পরমার্থ নয় | 
মিথ্য] বলি ষদি গালি মহতের হয়।। 

মহিমার হানি তার জানিহ নিশ্চয় 7৪.  ঘলমালা । 
দতপুলের ঠাকুরদাস চউবলি ভায়। 

রামেশ্বর প্লুরের শ্যাম কুটুন্ষিতা দায় ॥ 

উলোর মধ্যে শিবশস্কর সওশতী পায় । 

বুড়োনের বিষ্রামে ভাগ্য বলি ধায় 1৫ মেলমালা ৷ 

আর পাঙ্গে চিস্তামণি চাঁদেরে চিয়ায় । 

ভ্রিদোষে পড়িয়া মলেন চট মাধাই 7৬ 

গুড়মহিষী, মাধব সব্বানন্দী, 
জগ ঘোষলী, খানি গুণানন্দী। ৭ কবিত। 

গুণ্তি পাড়া সমাজে কিশের হুলান্থলী । 

ব্ললভ বাভ,রী আর রূপ কুসুম কলি ॥৮ 

কেহ্ হড়, কেহ কেশর, কেশব গুড়ধারি ৷ 

নিব্বংশ হরিহর পুজ বিদ্যমান করি ॥৯ 

এক বাপের ছুই বেটা শুন পরিপাটা । 

রাম হলেন ভিওীী সাই শোপাল মুখটা ৮১০ 

রবূপকুপে জয়ে মাঃ ষ্ভ, দর্ধা! দথ্থমন্দিরে 1 

তগন্থিত্বং সমাসাদ্য পতিতঃ কুলকুঞ্ীর৪ ॥ ১১ 

যদি ভব্তি নিতাস্তৎ বারিধিবারিশ্ন্যে] । 

যদি হয়গজে বা দ্বশ্যতে শৃ হাসি 1 

রৃবিকরনিকরশ্চেত শীতভাবৎ প্রস্নাতি ৷ 



তদপি নহি পিভাড়ী মিজ্িভাপৎ কুলজীঃ ত ১২ 

অনাই কি কৰ তোমার কুল কাশীনাথ সমতুল। 

রামনাথ পাছে পাছে ধায়। 

আছিল বাপের পুপ্য কুলে হলো অগ্রগণ্য 

ব্রামাচাধ্য করিয়। সহায় ॥ ১৩ 

প্িতরন্লী মেলে কাটা দিয়] বন্দ্যঘটার রত্ষেশ্বরের বংশের 

রাম রাজ, বাসুদেব, কৃষ্ণদেব, কুঙ্ছুদেবপুজ্র বামনাথ বিশেষ 

প্রসিস্থ | রত্বেশ্বরের পিতার লাম ছুর্গাদাস, পিতামহ মহেশ, 

প্রপ্িতাঁমহ ভরত, বুস্ব প্রপিতামহ দিগন্থর। অভিবুক্ক জীবের 

বুষ্বাতিরুক্ষের নাম ভব । 

এই মেলের কুলীনগণ হপলীজিলায় উত্তরপাড়া, নপীয়' 

জিলার তেঘরীতে অধিক । 

নিত্যানন্দের বংশ অধ্যাদা । 

ঈশ্বর আজ্ঞায় আগো জজনস্ত ধাম। 

রাচ়ে অবতীণ হইল নিভ্যানন্দ রাম 1 
মাঘমাস গুরু পক্ষ আয়োদশখ দিলে । 

পল্মাবতী গর্তে একচাক। লাম গ্রামে ৪ 

হাড়াই প্ডিতনাম শুন্য বিপ্ররাজ। 

মূলে সর্বপিতা ভারে জরি পিভাব্যজি ॥ 
রাঢ়দেশে একচাক1 নামে জাছে গ্রাম । 

যথা অবতীপ হৈল নিভ]ালল্দ ধাম ॥ চৈতম্য তাগনত । 

নিত্যাবন্দের অপত্য গে! আর বিক। 
মাধব গঙ্গার পন্তি সর্হশান্ শুর ॥ কুলচজ্জিক।। 

ফুলের মুখটা গঙ্জানন্দ ভ্টাচাধ্যের পৌজে পার্ধবভ্ভীনাথ বীর 

ভঞ্রের কন্যার পানিগ্রহ্থণ করেন । সঙবধি পার্বতীনাথে বীর 
ভত্রী চোষ স্পর্শ করে। নিত]ানদ্দের কন্যার নাম গঙ্গা, ইহা? 



১, 

সহিত মাধব চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। নিত্যানন্দের গুজ 

॥ 

7 

কন্যা উভয় বংশই এ্রসিস্থ ৷ পুত্রের বংশের নাঁম নিত্যনম্দ 

গোল্ঠী-বীয়বংশ, গঙ্গাসস্তন্ডির নাম নিত্যানস্দ গোষ্ী এঙ্গা- 
বংশ। 

ছাড়াই পণ্ডিতের শিতার নাম সুন্দরামল্ল বারী বীর- 
ভড্দ্রের সম্তানগণ গন্ধ আ্োতিয় বটব্যালপ বলিয়া পরিচয় দেন । 

ভাড়াই পাতের অন্য বংশের সস্তানপণ যাহারা রাঁডদেশে 
আছেন তাহারা সুস্দরামল্প বাভরীর সম্তান বলিয়া জাপনা- 
দিগের পরিচয় দিয় থাকেন । 

বারেন্দ্র বংশ । 

কোন গোঞ্জে কত গাই, তাহার নির্ণযু পত্র 1-- 

কাশাপেহইটজপ তেব: শানে 'ব, চতুন্দশঃ 1 

চডুবিতশত্তি বাংলা,নাং ভারবাছে তখাডিখও | 

সারে বিংশাতি ফেয়াঃ কথিনাত পঞ্গাগাঞকা১।) 

বারেম্দ, কুপপন্ধ্ত । (মুর্শিদাবাদের পুস্তক) 

কাশ্যপ শোতে টমত্র ১, ভাদুড়ী ২, করঞ্জ ৩, বালজস্তিক ৪. 

মধুখামী ৫, বলীহারী ৬, মোয়ালী ৭, ক্রুল ৮, বীজকুঞ্জী ন, 

অজ্ঞকোি ১০, লরবরগ্রামক্ো্টি ১১, পরেশ ১২, চমগ্রামী ১৩, 

সেলগ্রামী ১৪, ধোসক ১৫, জঞ ১৬, সব্বগ্রামী ১৭, ভাদ্র- 

গ্রামী ১৮7 

শাণ্তিল্য কোজে_কদ্র বাগচী ১, সাধুবাগচী ২, লাহিড়ী 

৩, চম্পন্টী ৪. নন্দ্নারাসী ৫, কালিন্দী ৬, শীহরি ৭, চটউগ্রামী 
৮,বিশ্দি ৯, মৎস্যাসী ১০, চস্পশঙ্খক ১১, সুব্ণতোঠক্ ১২, 

পুষদ ১৩, বেজুড়ি ১৪। 

বাংস্য পোহে_সংযািল্রী ১. ভীমকালী ২, ভষ্টসালী ৩, 



| 

কামকালী ৪, কুড়যুড়ী ৫, ভাড়িয়াল ৬: লক্ষক ৭, জাঁমরুখী ৮, 
শীতলী ৯, ধোলসলী ১০, ভাঙ্ুড়ী ১১, বৎসগ্রামী ১২, দেউলী 

১৩, নিজ্ালী ১৪, কুক্কুটী ১৫, বোড়্গ্রামী ১৬, আত বটী ১৭, 
চাক্ষুষগ্রামী ১৮, লিহরী ১৯, কালীগাই ২০, কালীহর ২১, 

পৌও্ুীকাজ্ষী ২২. কালীন্দী ১৩, চতুরান্দী ২৪। 
কোন কোন পুস্তকে আদিত্য ও কামদেবক নামে আরও 

হই গাই দেখা ষায়। 

ভরদ্বাজ গোত্রে-ভাদড় ১, লাড়লী ১ আমা (বাঝামাল 

জর্থব কম্পটা ) ৩, আথ ৪, উর্ভিবাহী ৫, রত্বাধবলী ৩৬, উগ্র- 
রেখী ৭, গোম্বা ৮, শিরাথ ৯, পিশ্বীলি ১০, কাঞ্চন গ্রামী ১১, 
বিশালা ১৯, জস্থব্ ১৩, রাজগ্রামী ১৪. শাকোটক ১৫, ক্ষেত্র 
গ্রামী ১৬, খনি ১৭, দধিয়াল ১৮, পঙ-ক্তি ১৯, রৃহতী ৯০. 
নন্দিগ্রামী ৯১, পিপ্পলী ১২, চেঙ্গা ২৩, খাজুরী ২৪। 

সাবর্ণ গোতে-পাকড়ী ১, শৃঙ্গী ২, লেধুড়ী ৩.সিহভভালক 

৪, উচ্ছুড়ী ৫, ধুষ্ছুড়ী ৬. তাভোয়া ৭, সেডু ৮. লোম ৯. 
কপালী ১০, পেটর ১১, পুগুরীক ১৯, পক্চবটী ১৩, খণ্ডবটা 
১৪, নিকড়ী ১৫, সমুদ্র ১৬, কেতুগ্রামী ১৭, যশোগ্রামী ১৮, 

পুষ্পক ২৯, ভাুষী ৯০ । 

বারেম্দ্র ব'শের যে পেব্যক্তি বশ্রালের নিকট কৌলীনা 

মর্যাদা প্রাতী ভয়েল কটাহাদিশের লাম, ধাম ও গোজ | যথা 

নম গোত্র পাই জাদিপুরুষ হ1 হটে 

কয় পুকষ 

অন্তর 

মৈত্র কাশ্যপ মৈত্র আতেগ ১২ন 

ক্রু ভাসগুড়ী ১২ 



৮ 

সাধু শািল্য . বাগচী নারায়ণ ভট্ট ১২শ 
রুদ্র এ এ এ ১২শ 

লোকনাথ ঁ লাহিড়ী এ ১২শ 

লক্ষীধর বাবস্য সংযামিনী ধরাধ্র ৬ষ্ঠ 
জয়মণি মিআ এ ভীম্কালী এ ৬ষ্ঠ 

বারেজ্দ্র বংশের শ্রোত্রিযুগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যততিজ- 

গণ অত্যন্ত বিখ্যাত । | 

রাই গোত্র নাম কান্যকুজাগত দ্বিজ, 

পঞ্চকগতে কয় 
পুরুষ অস্তর ! 

শীহরি শাগ্ডিল্য স্বর্ণরেখ ১১শ) 

চম্পটা এ আদিমাধ্ৰ এ |] » 

নন্দনাবাসী ী মৌনভটউ * এ 

কুড়ীযুড়িয়াল বাৎদ্য  হরিহর ৬% 
ভড়িয়াল এ দিবাকর * এ ) *% 

কালী পাই তী জয়মণি এঁ ] 

শিষুলী প্র বিশ্বস্তর ৭ম 
জমরুখা ঞঁ বিশ্বপাতি ৭ম) ক 

জাকাশ গাই কাশ্যপ. গুপাকর ৯ম |] 

খ সান্যাল । 

* এই বংশে কুল, কভউ ভল্মগ্রহণ করেন। বিশ্বরর ও বিশ্বপতি 

লক্্রশখরের পুত্র । বাছপা বংশে শর্ষিখর মুকৃন্দ মিএ বনদ্প ও শশিখর 

প্রড়তি জয়মশি মিশ্রের ভ্রাতৃবগ | সমান পর্যায়ের সোকগুলিপরল্পর . 

জাতা। 



৯ 

যে ভবদেব ভের দশ সংস্থার পদ্ধতি সর্বত্রসমাদ্ুত- সে 

ভষদেব ভউকে বারেক্দ্রদিগের কুলশাজ্সের শাষনানুসারে কান্য- 

কুজ্জাগন্ত দ্বিজপঞ্চকের কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণের অধস্তন দশম 

পুক্ষ বলিয়া নির্ণয় করে । রাফীবারেক্ বিভাগ কালে তিনিই 

রাচীয়াদিগের অগ্রণী হইয়াছিলেন। কাহার সহোদর স্বর্ণরেখক 
বারেজ্্র বংশের অগ্রণী হল। 

* হষেপ স্যাভবন্ধংশো! দশমঃ ল্র্পরেখকঃ। 

বারেচ্ছেশ ভবদেবক্ত রাটীয়ন্ৎ সঙ্কোদর? ।1 ৩৯ 

অদ্যাপি ঘভবদেখেন কৃত। সংস্কার পন্ধতি2। 

রাড়ে বজে ৰরেদ্দে,চ বর্তৃতে দশকর্মহ্ || ৪০ 

কলীতিহাস *ম় খঠি বল্লালসেনোপাখটান | 

চপ চস শি 

উত্তর বারেক্দ্র। 

রংপুর জিলাঁর বোদাচাফল।1 অঞ্চলে ও দিনাজপুর জিঙার 

গঙগারামশ্ুর ও পোষ 1 খানার অন্তর্গত কৌচকুভলিয়া অঞ্চলে 

উত্তর বারেজ্্র নামে এক 'বিভিন্ন সম্প্রদায় নারেন্দ ব্রাক্ষণ 
আছেন। ইহার] দক্ষিণ বরেন্দ্র ভূমির বারেক হইতে পৃথক, “ 

ভূভ 1 সুতরাং দক্ষিণ ও উত্তর এই উভয় সম্প্রদায়ের সধ্ত 
উভয়ের আদানপ্রদান নাই। উত্তর বারেজ্দ্রগণ নিয়্লিখিত 

পাঁচ গোত্রে সন্গন্ধ! যথা--১ ম স্বর্ণ কৌশিক, ২য় রজত 

কৌশিক, ৩য় ঘৃত কৌশিক, ৪ ধঁকৌগুল্য কৌশিক, ৫ ম 
কৌশিক । | | 

তত্রাদাবাগতঃ কশ্চিঘন্ণঃ স্বর্ণ কৌশিক! | 

ততঃ সনাগতঃ গণ্চাঞধিখো। রজত কেগশিকঃ 118০ . 



লব 
লস ন্ 

৯১০ 

" কৌণ্ডিল্য কৌশিক? পন্চাদঘ,ত বেখশিক কৌশিকো। 

এতে উত্তর বারেন্দ,1 উত্তরেচ প্রতিভিতাঃ118 ১ 

কলীতিহাস ২য় খণ্ড, বল্লালসেন প্রস্কাৰ। 

কেহ কেহ বলেন কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচাধ্য ভাছুড়ীই 
কুসুমাঞ্জলীর প্রণেত1। উদয়নাচার্যয ভাছুড়ী ঘটক, অদ্বৈত 

প্ৰোস্বামীর পিত] নৃদিংহ লাহুড়ীর সমসাময়িক লোক । ইহার 

(নিবাস নিশিন্দাগ্রাম জিল। রাজসাহী। সুতরাং ইহাকে খুষ্ঠীয় 

-পঞ্চদশশতান্দীর লোক কহিতে হয়। কুস্থমাঙ্জলী প্রণেতা 
্ মিড এতদপেক্ষা প্রাচীনতম বলিয়া প্রতীতি হয়। 

॥ মহামহোপাধ্যায় ই,বি, কাউয়েল সাহেব কুস্ুমাঞ্জলী গ্রন্থকে 

খঃ দ্বাদশশহাব্দীর লিখন বলিয়া অনুমান করেন। কুঙ্ুমার্ড- 

লীর প্রণেভা উদ্নয়নাচাষ্য কাশ্যপ গ্োত্রীয় বারেজকুলের 

৬... 

। ভাছুড়ী গোষ্ঠিসম্ভীত। 
সস পতি 

।. ঘোষ বসু গুহ মিত্র কুলের অধিকারী । 
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ী 1 

এই কথাদ্বারা নিশ্য়ু বোধ হইতেছে যে বিপ্রচঞ্ধকের 

হিত ষে পুক্তষোত্তম দত্ত আসিয়া ছিলেন, তিনি কদাচ ভৃত্য- 

ঠাব অস্বীকার করেন নাই। সাত আট পুরুষ পরে যখন 
কীলীন্য মধ্যাদা প্রদান হয় এবং যখন দত্তের। বালীর দত্ত 

, [লিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন তখনই নিম্নলিখিত কথা হয় 

. থান 
দত্তকা'রা ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন 1 

বিপ্র সঙ্গ থাকি করি তীর্থ পর্যটন 1 

ফি দেশ ভ্রমণ মাত্রই ভাহার অভীষ্ট ছিল, তাহা হইলে 

নি কেন জবমানিত হইয়া বঙ্গদেশে থাকিব্নে। তত্ক্ষণাং 

ও [২৪] 



প্রস্থান করিলেই পারিতেন। কৌলীন্য মর্যাদা -প্রার্তি জন্য 

ব্যগ্রভ1 দেখাইবেন কেন? বিশেষতঃ কান্যকুজাগত ব্যক্তি 

হুগলী জিলার অস্তরতি বাঁলীর দত্ত বলিয়! আপনাকে পারচয় 

দিতে অবশ্য লঙ্জিত হইতেন। তাহার অধস্তন পুরুষগ্ৰণ ফন” 

কল্লালের নিকট কৌলীন্য প্রার্তি জন্য লালায়িত ছিলেন সেই 

সময়েই এই কথা রচিত হয় গুরুষোতম দত্ত একথা বলিলে 

রাজ] তাহাকে কদাচ বাসস্থল দিতেন না। বল্লালের সম 

পুরুষোত্তমের অন্কে বংশাবলী হইয়াছিল বলিয়1 উাহাদিগের , 
শান্তিমানসে বালীর দত্তকে অকুলীন করিলেন । যদি তাহা না 
হইবে তাহা হইলে তিনি কেন বাঁলীর দণ্তমাত্রের উল্লেখ 'ক্ষরি- 

বেন, কেবল বলিলেই হইত যে পুরুষোতমের বংশাব্লী দিশদুল ৃ 

হইল । 

বঙজ কায়ঙ্থ। 

গুহ, ঘোষ, বসু কুলীন। পুর্বকালে মিত্র বংশেও 

কৌলীন্য ছিল | মিজ্রগ্রণ এক্ষণে মৌলিক মধ্যে পরিগণিত । 

দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস এই চারি ঘর বঙ্গজদিদৌর মধ্যে মব্যল 

বলিয়া! খ্যাত । অর্থাৎ ইহারা কুঙ্গীন ও বাহাত্ুরে উভয় 

শ্রেণীর মধ্যেই আদান করিতে পারেন। কুলীনগণ বাহারে- 
দিকে কন্যাদান করিতে পারেন না! | 

মেন, নিংহ, দে ও রাহা এই চারি ঘরকে মহাপাত্র সংজ্ঞায়; 

অবিহিত করে । ইহাদিগের সহিত কুলীনগণের আদানপ্রদানে। রখ 

মধ্যাদার হানি হয়, কিন্তু একেবারে কুল ধ্বংস ঘটে না 1); 
তিন পুরুষ এরূপ অকাধ্য চলিলে কুলচুযাতি ঘটে। | 
জজ সমাজে কর, ধর, ভদ্র, নন্দী, 1 দাম] পাল, চক্র, 

পালিত, নন্দন, কুগ্ড সোম [সে] রক্ষিত, আদ্য (আট 

কুরু ও বিষ্ণু, এই কয়েক ঘরচক সামান্য মৌলিক কছে। 



১২ 

| এই সাতাইগ হর্ব্যতীত অন্য ফ্ত কায়স্থ আছে তাহার 

অধিকাংশই দক্ষিণ রাদীয় বাহাত,রে কায়ন্থের মধ্যে অস্তর্াব 
হয়, এ জন্য তাহাদিগের পৃথক নামোল্লেখ করা থেল না। ষে 

গদি দক্ষিণ রাটীয়দিগের মধ্যে নাই তাহাদিগের নাম 
। নির্দেশ করা গেল । যথা- 

ভূতক, লাহা কুন্দ, ক্রন্প, সুবুবিদ, হীরা, ঈর্ধা, চম্পক, 
শুক, অনস্ত[অদে। | হল, হরি, কুশ, মাঝি, মালী, হাজী ও 
: অঞ্জ প্রভৃতি চৌধা্টি ঘর কায়স্থকে চতুষষ্তি যোগ্িনীর অত্তর্গভ * 

কৃহিয়ু! থাকে । ইহাদিগের অধিকাংশই নিকৃষ্ট কায়স্থের মধ্যে * 

গণ? 

দক্ষিণ রাঁড়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে যে প্রকার এক একটা 

কুল পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট গোজ ভজনা করেন বঙ্গজদিগের 

মধ্যে সে প্রকার গোত্র বন্ধন দেখা যাঁয় ন1। তবে ঘোষ, বসু,” 

গুহ ও মিত্রের গোত্র কয়েকটা কতক পরিমাণে স্থিরতর আছে । 

অর্থাৎ ফাঁহারা কুলীন ভাহারা দক্ষিণ রাট্ীয়দিগের মত ঠিক 

রাখিয়াছেন ! য্থা ঘোষ সৌকালীন, গুহ কাশ্যপ, মিত্র বিশ্বা- 

গিত্র, ও বস্থু গৌতম গোত্র ৷ 

মৌলিকদিগের মধ্যে দত্ত মৌদাল্য, দাঁস কাশ্যপ, সেন 

খস্থৃকি, সিংহ বাৎস্য, দে আলম্যান, নাগ সৌপায়ন ও নাথ 

পঙগাশরু গোত্র এই কয়েকটা বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাহীর মধ্যে সমান 

 আছে। অন্যগুলির সমতা নাই । বাহার ও চতুঃষষ্টি যোণি- 

ল্ীর মধ্যে নিম্নলিখিত গোত্র গুলি দেখা যায়। 

| ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

যথা কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য,ভরদ্বাজ,কুজ্জাত্রেয়। আলম্যানি, 

ধ ৮ ৯ ১০ ১১৯ ১২ ১৩. 

: মৌদাল্য, আত্রে়, বাসুকি, অগিবেশাব্শিষ্ট,গৌভম, জামদগ্য, : 



১৩ 

১৪ ৯৫ ১৩ ১৭ ১ ১৯ 

পরাশর, সুতক্টৌশিক, বৈয়াই পদ্য, সৌকালীন, কমীশ, সাবর্ণি 

৮ 

কুশিক। 
এই বিংশতি গোত্র ব্যতীত অন্য গোজের বঙগজ কায়স্থ 

নাই। নিমলিখিত বংশগুলির মধ্যে বিভিন্ন গোত্র দেখা ষায়। 

যথ। 

কু অস্থর্পচিহ্িত গোল্রভা গী কুল অঙ্থচিহ্িত গোত্রভাগী 

ঘোষ +২৩।1++ ১৭ +++ চক্র ১++৪++++++++ 

গুহ ১+++++++১৮+4ঁবিষ্ঞ +২+৪+++১২++৯৬ 
দত্ত ১২+৪+৫+৬++++১১নিংহ++৩++++১২++7৯৫ 

দাস ৯++++৬+7+৮+৯২কর ১ +1+1++৬+১২+ ১৩ 

দেল ++ ++ +৬+++৯দাম+২+৪++4+++++ 
দে ৯২৩ ৪৬১১১২+৯৪পাল ৯২+৪++++++++ 7 

কুণড১+++++১২ ++ রক্ষিত++৩1++৭+++7+ 
স্পা পম 

কুলরমার বচন । 
শাণিলাঃ কাশ্যপো বাস্যো ভরদ্বাজস্তখাপরঃ। 

সাবর্পিঃ করিতাপুববৎ পঞ্চগোত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ1। 

'ত্রা্। সব্বতোমান্যঃ শাণ্ডিল্যোম,নি সত্মম2। 
তব্রজাতঃ কলিব্যাসে] বেদব্যাস ইবাপরঃ )। 

তণতহাতে। বাশদেোবা হ.তূল্সহাদেবশ্চততহাতৎ। 

ক্ষিতীশভ্যসা প্ুঞ্জোশভূ দাগততো গৌড়রাজ্যকে 1 

ভস্াানীবহবঃ পুত্রা জাতাঃ সদবগুণাশিত। | 

দামোদর কথাশৌর। বিশ্বভভর উদারধাীঃ | 

শঙ্করে। লোক বিখ্যাতে। তৃউনারায়ণো১পিচ | কুলরম। 
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